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Milí čitatelia, farníci,
práve teraz ste začali čítať prvé číslo Novín Farnosti
Košeca. Pripravili sme ho v spolupráci so správcom
našej farnosti pánom farárom ako „pokusné“.
Veríme, že obsah Vás zaujme a budeme môcť
pokračovať v ich vydávaní. Ak Vás noviny potešia,
dajte ich prečítať aj členom Vašej rodiny, známym,
priateľom i susedom.
Ďalšie čísla by sme chceli pripravovať aj za Vašej
aktívnej účasti. Veríme, že sa do ich prípravy vo
veľkom počte zapojíte. Vieme, že nie každý z nás je
spisovateľom. Nemajte žiadny strach z písania. Vaše
príspevky s Vaším súhlasom upravíme, o čom Vás
budeme telefonicky alebo osobne informovať.
Aká bude periodicita vydávania, bude záležať aj od
Vás. Očakávame zaujímavé príspevky, ktoré by sme
mohli uverejniť v ďalších číslach našich Novín.
Príspevkami môžu byť Vaše zážitky zo stretnutí
s Pánom Bohom, úvahy o živote a jeho nástrahách,
články príp. fotografie z rôznych akcií v našej
farnosti a v jej filiálkach, básne, veselé i smutné
zážitky Vašich predkov, starých rodičov, priateľov
i Vás samých. Podeľte sa s nimi s našimi čitateľmi,
nenechávajte si ich len pre seba. Naše gazdinky sa
môžu podeliť o dobré recepty na koláče či iné
dobroty k rôznym príležitostiam. Radi privítame
informácie o histórii krížov, kaplniek, Božích múk
(krížiky, obrazy Panny Márie alebo svätých
na
stĺpoch, stromoch apod.),ktoré sa nachádzajú
v chotároch našich obcí.
Môžeme urobiť aj rozhovory napr. s najstaršími
občanmi v obciach, významnými osobnosťami vo
Vašom okolí, len potrebujeme Vaše návrhy
a kontakty. Privítame od Vás aj návrhy, čo by sme
mali v našich novinách uverejňovať, o čom písať
a informovať.
Svoje príspevky môžete posielať na našu e-mailovú
adresu: farskenovinykoseca@gmail.com. Kto nemá
možnosť e-mailovej pošty, môže svoj príspevok dať aj
písomne do označenej schránky vo farskom kostole.
Prosíme Vás, aby ste svoje príspevky podpísali
svojim
menom
a
priezviskom.
Nepodpísané
príspevky nebudeme uverejňovať.
Redakcia novín si zároveň vyhradzuje právo na
umiestnenie príspevkov a na ich rôzne úpravy.

Veríme, že budúce číslo našich Novín už nebudú
tvoriť len príspevky členov redakcie, ale ich zaplnia
Vaše príbehy, články, básničky...
Prajeme Vám tvorivé nápady a dobré perá!

Páči sa Vám názov novín?
Obraciame sa tiež na Vás ohľadne názvu našich
Novín. Ak máte alebo vymyslíte iný názov, ktorý by
bol výstižnejší, pošlite nám svoj návrh.
Redakcia doručené návrhy posúdi a rozhodne či
názov našich novín zmeníme alebo ponecháme
pôvodný.
Svoje návrhy posielajte tak ako príspevky, na našu
e-mailovú adresu alebo na lístkoch do označenej
schránky vo farskom kostole.
Víťazný návrh bude odmenený!
Vaše príspevky, návrhy i riešenia súťažných úloh
očakávame najneskôr do 15. mája 2014.
Výhercovia budú vyhlásení po svätých omšiach
v nedeľu 18. mája 2014.
Redakcia Novín Farnosti Košeca
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VEĽKÝ TÝŽDEŇ
Vyvrcholením cirkevného roka je Veľký týždeň,
v ktorom si pripomíname vykupiteľské dielo
Ježiša Krista.
KVETNÁ NEDEĽA
Pán Ježiš slávnostne vstupuje do Jeruzalema,
ľudia mu kládli pod nohy svoje plášte, palmové
ratolesti. V našich krajoch pri sv. omšiach
svätíme bahniatka.
Sväté omše: 07,00
08,00
09,00
14,00

Od Nového roka do sv. Petra a Pavla
1.1.
12.1.
2.2.
5.3.
13.4.
17.4.
18.4.
19.4.
20.4.
27.4.
11.5.
29.5.
8.6.
15.6.
19.6.
29.6.

hod.
hod.
hod.
hod.

-

Košeca - kostol
Veľké Koš. Podhradie
Košeca - kostol
Krížová cesta - kostol

ZELENÝ ŠTVRTOK

Nový rok – Panna Mária Bohorodička
Krst Krista Kráľa
Obetovanie Pána
Popolcová streda
Kvetná nedeľa
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Biela sobota
Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Pánovho
zmŕtvychvstania
Nedeľa Božieho Milosrdenstva
Nedeľa Dobrého Pastiera
Nanebovstúpenie Pána
Zoslanie Ducha Svätého
Najsvätejšia Trojica
Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv
Sv. Peter a Pavol

Ustanovenie
sviatosti
oltárnej
a sviatosti
kňazstva, Pánov príkaz vzájomnej lásky.
Nezvonia zvony až do Bielej soboty, do
zmŕtvychvstania.
Svätá omša na pamiatku Pánovej večere:
18,00 hod. - Košeca - kostol
VEĽKÝ PIATOK
Utrpenie a smrť na kríži Pána Ježiša.
V dnešný deň sa neslúži svätá omša:
09,00 hod. - Krížová cesta ulicami Košece
17,00 hod. - Obrady Veľkého Piatku - kostol
Do 21,00 hod. - Poklona Najsvätejšej Sviatosti pri
Božom hrobe.

Pripomenieme si

BIELA SOBOTA
Pán Ježiš je v hrobe.

11.5.

Deň matiek

8,00 – 19,30 hod. - Poklona Najsvätejšej Sviatosti
pri Božom hrobe.
Po západe slnka o 19,45 hod. VEĽKONOČNÁ
VIGÍLIA Pánovho zmŕtvychvstania – kostol.

Prijmite dnes, drahé naše mamky,
slová vrúcnej vďaky,
čo srdce kladie na pery,
nech sú tie naše kvety
znamením lásky, nehy a dôvery.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
PÁN JEŽIŠ VSTAL Z HROBU!

1.6.

Sväté omše: 07,00
08,00
09,15
10,30

Deň detí

Deti sú kvetmi nášho života.

15.6.

hod.
hod.
hod.
hod.

-

Košeca - kostol
Malé Koš. Podhradie
Košeca – kostol
Veľké Koš. Podhradie

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

Deň otcov

Nezabudnite na jedno veľké ĎAKUJEM pre svojho
ocka, tatka, tatina... a pridať môžete aj malý
darček!

Druhý deň Veľkonočnej oktávy (8 dní slávností)
Sväté omše: 07,00 hod. - Košeca - kostol
08,00 hod. - Malé Koš. Podhradie
09,00 hod. - Košeca – kostol
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Rok Sedembolestnej Panny Márie
Katolícki biskupi Slovenska sa rozhodli vyhlásiť rok
2014 za Rok Sedembolestnej Panny Márie. Toto
vyhlásenie má odôvodnenie v 450. výročí prvého
zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne, ako aj
v 50. výročí potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie
za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Tento
rok bude trvať od 1. januára do 31. decembra 2014.
Rok Sedembolestnej príhodne nadväzuje na
jubilejný Rok sv. Cyrila a Metoda, ktorí boli šíriteľmi
mariánskej úcty u nás. Prítomnosť Panny Márie
v našich
národných
dejinách
dokazuje
aj
skutočnosť, že na Slovensku máme viac ako tisíc
kostolov a kaplniek jej zasvätených.
Bolestnej Matke kresťanská tradícia na základe
evanjeliových správ pripísala sedem bolestí:

Rok Sedembolestnej má prispieť k prehĺbeniu
kresťanskej viery a mariánskej úcty v našej
krajine.

1. Simeonova predpoveď utrpenia
2. Útek do Egypta pred vražedným zámerom
Herodesa
3. Strata Ježiša na púti v jeruzalemskom chráme
4. Stretnutie so zmučeným Ježišom na krížovej
ceste
5. Ježišova smrť na kríži
6. Snímanie Ježiša z kríža
7. Uloženie Ježišovho tela do hrobu.

Vrcholom Roka Sedembolestnej Panny Márie
bude zasvätenie Slovenska pod jej ochranu v deň
jej
liturgického
sviatku
(15.
septembra)
v národnej bazilike v Šaštíne.
-ReD-

Ó, Mária bolestivá,
naša ochrana,
slovenský náš národ volá:
Pros za nás Boha!
Ty si Mať dobrotivá,
Patrónka ľútostivá,
oroduj vždy za náš národ
u svojho Syna!

Panna Mária nás učí
počúvať hlas Ducha Svätého
Radi čítame slávne príbehy o hrdinstvách ľudí čo žili pred nami
a niekedy im aj závidíme. Aj my by sme chceli vykonať niečo
veľké. Prežiť život, na ktorý by ľudia nezabudli a ktorý by mal
i iným čo povedať. Myslíme si, že na to jednoducho nemáme
príležitosť. Čo veľké a hrdinské môžeme vykonať?
Pozrime sa na to inak. Čo veľké a hrdinské mohla urobiť Panna
Mária v Nazarete? A urobila toľko, že nikto na ňu nemôže
zabudnúť, ani tí, ktorí o nej nechcú počuť. Ľudia ju milujú
a s jej menom zomierajú. Prečo? Preto, lebo sa stala Matkou
Božieho Syna, zbavila sa všetkých svojich plánov a snov
a vložila sa úplne do Božej ruky. A tento život s Bohom ju
urobil takou veľkou, že sám Svätý Boh jej telo po skončení
pozemského života premenil a prijal do neba.

Patrónka Slovenska,
Prosíme Ťa, vypros nášmu národu
a všetkým obyvateľom Slovenska
dar zachovania kresťanskej viery
a ľudských i kresťanských hodnôt.

Denne sa modlíme Zdravas Mária a veľakrát si ani
neuvedomujeme, čo hovoríme. Naši oddelení bratia nám
vyčítajú, že sa modlíme k Panne Márii. V pravom slova zmysle
to však nie je modlitba, ale prosba. Keď Panna Mária žila na
našej zemi, určite k nej chodili apoštoli i iní ľudia a prosili ju,
aby sa prihovorila za nich u Syna. Aj v evanjeliu vidíme, ako
Pán Ježiš na jej príhovor zjaví svoju moc a slávu a pomôže
rodine v Káne Galilejskej. Niečo podobné skusujú ľudia
podnes. Utiekame sa k Panne Márii, pretože veríme, že žije.

Posilňuj našich biskupov a kňazov

Veď Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. A keď seba
navzájom prosíme o pomoc, prečo by sme neprosili ju? Veď je
Matkou Cirkvi, a teda i našou Matkou. Pritom modlitba
Zdravas Mária je vlastne opakovanie Božieho slova.

Predlož svojmu Synovi

v ich apoštolskej práci.
Zachovaj naše rodiny
v ich zameraní na Boha.
Ochraňuj deti a mládež
pred zlými vplyvmi masmédií.
naše prosby a obety. Amen.
(Posol 4/2014)

Mozaika
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NÁŠ SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK
„Habemus Papam!“ Keď sa v stredu 13. marca 2013
ozvali tieto slová z balkóna baziliky sv. Petra vo
Vatikáne, mala som zimomriavky. Jediné, čo som
mala v tej chvíli na mysli bolo: „Pane Bože, nech
nás Svätý Otec priblíži čo najbližšie k Tebe!“
Svätý Otec František. Jorge Mario Bergoglio,
narodený 17. decembra 1936 v Buenos Aires, sa
stal 266. pápežom katolíckej cirkvi. Je to prvý pápež
pochádzajúci z amerického kontinentu, prvý pápež
zo Spoločnosti Ježišovej (jezuiti) a po vyše 1270
rokoch prvý pápež, čo sa nenarodil v Európe.
No až slová Svätého Otca Františka mi otvorili oči
a najmä srdce:

Na balkón baziliky sv. Petra vyšiel človek, ktorý na
prvý pohľad vzbudil vo mne dôveru a nádej v lepší
svet. Išiel z neho pokoj, láska a porozumenie pre
každého, kto prichádza k nemu.

„Urobme dnes jednu vec. Všetci máme voči
iným sympatie i antipatie a možno mnohí
z nás sú na niekoho nahnevaní. Aspoň sa
obráťme na Pána slovami: „Pane, hnevám sa
na toho, na túto. Prosím ťa zaňho, za ňu.
Prosím ťa.“

„Byť tak medzi tými ľuďmi a vidieť ho!“ pomyslela
som si. Aký silný zážitok to musí byť! No to, že som
tam nebola ma naplnilo ešte väčšou potrebou sa so
Svätým Otcom spojiť v modlitbe.

Modlime sa za tých, na ktorých sme sa
nahnevali. Je to významný krok v tomto
zákone lásky. Urobme to dnes!“

Pre mňa bol Svätý Otec František od prvého dňa
jedinečným.
Mala som pocit, že s ním príde niečo nové, niečo, čo
nás zmení a ľudia budú lepšími.

Presne tieto slová mi prebehli mysľou na
nedávnej kázni nášho pána farára, ktorá bola
presne o láske k ľuďom, ktorí v nás čo i len na
chvíľu vzbudili hnev. Pretože láska je tá cesta.

Sledujem každý jeho krok, skutok a slovo. Jeho
slová mi dávajú silu každý deň vstať a ísť do
každého dňa s vierou v Boha. Jeho slová ma
napĺňajú láskou a pokorou. Jeho osobnosť je veľmi
silná a v mnohom sa človek od neho môže naučiť.
Prečítala som všetky jeho knihy, rozhovory, citáty,
vyznania a články. Niektoré boli smutné, iné veselé,
ďalšie ťažšie na pochopenie, ale všetky mali jedno
spoločné. Boli písané s láskou a s vierou v nás,
obyčajných omylných kresťanov. Čo môže byť
silnejšie, ako keď sám Svätý Otec povie, že verí
v nás, vo svojich bratov a sestry?

Verím, že aj pre Vás je Svätý Otec niekým
výnimočným a vo svojej podstate dokonalým
vzorom pre obyčajného človeka. Na záver
posuniem k Vám jeho slová, ktoré sú krátke, ale
hlboké myšlienkou:
“Učme sa od Ježiša ako sa modliť, ako odpúšťať,
zasievať pokoj a byť blízko tým, ktorí sú v núdzi.“
Veronika Melišová

Myslím si, že Svätý otec František si získal srdcia
miliónov
ľudí
vďaka
svojej
„obyčajnosti“.
Jednoduchý človek, kňaz, ktorý miluje futbal, rád
varí, uprednostňuje verejnú dopravu a býva v dome
sv. Marty namiesto obrovského pápežského
apartmánu na najvyššom poschodí vatikánskeho
Apoštolského paláca.
Jeho život sa nedá opísať na
jednu stranu.
Odporúčam Vám všetkým, ktorí vnímate Svätého
Otca Františka ako novú nádej pre lepší život vo
viere, aby ste si prečítali, čo i len jednu knihu o
ňom alebo od neho. A verte, že budete chcieť čítať aj
ďalšiu.

Slová svätého otca Františka

„My všetci pokrstení sme
učeníkmi - misionármi.
Sme povolaní stať sa vo
svete živým evanjeliom.“

Svätý Otec František je s nami už rok a za ten čas
som vďaka nemu pochopila veľa vecí, ktoré som
doteraz nevedela pochopiť. Asi tou najťažšou pre
mňa, ako aj pre väčšinu ľudí, je milovať svojich
nepriateľov.
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Karneval, karneval
Obdobie od začiatku roka do fašiangov je už
tradične časom plesov, bálov a tiež aj karnevalov.
Konajú sa takmer v každom slovenskom meste či
dedine.
Začiatkom februára, v sobotu ôsmeho, sa konal
v karnevalovo vyzdobenej telocvični Základnej školy
v Košeci FARSKÝ KARNEVAL pre deti našej
farnosti.
Karnevalu sa zúčastnilo asi päťdesiat detí
v krásnych maskách od „výmyslu sveta“. Na
parkete sa predvádzali už tradičné princezné,
princovia, ježibaby ale aj nindžovia, víly, zvieratká či
kovboji.

Za krásne strávené popoludnie našich detí
a vnukov patrí poďakovanie hlavne organizátorom karnevalu a tiež aj rodičom, ktorí
pripravili pre svoje ratolesti krásne masky. Deťom
urobili radosť, vyšantili sa a budú mať na čo
spomínať.

Prichádzajúce masky vítala krásna Kleopatra aj so
svojimi dvornými dámami. Na bezúrazový priebeh
karnevalu dozeral doktor „Jajbolíto“ so zdravotnou
službou. Pre deti bolo okrem hudby a tanca,
pripravených aj niekoľko veselých súťaží – skákanie
vo vreci, beh dvojíc so zviazanými nohami a iné.
Všetky
masky
boli
odmenené
peknými
valentínskymi srdiečkami a sladkými odmenami.

Text: Anton Meliš
Foto: Katka Melišová

Ako každý rok, aj v tomto roku, čaká našich
najmenších kresťanov významná udalosť v ich
kresťanskom živote – Prvé sväté prijímanie.
Slávnosť Prvého svätého prijímania je plánovaná na
nedeľu 1. júna 2014.

Prvé
sväté
prijímanie
sa
pomaly,
ale
nezadržateľne blíži. Rodičom detí pribudnú
starosti o oblečenie, hostinu a dôstojný priebeh
slávnosti prvého prijímania. Avšak v prvom rade
by mali venovať pozornosť svojim deťom pri ich
duchovnej príprave a nenechať všetko len na
pána farára.

Na toto, v ich živote prvé významné stretnutie
s Pánom Ježišom, sa musia dobre pripraviť.
Pripravuje ich náš duchovný otec v rámci
vyučovania náboženstva v školách v Košeci
a v Košeckom Podhradí. Spolu sa na Prvé sväté
prijímanie pripravujú tri desiatky tretiakov, z toho
je z Košece dvadsať a z Košeckého Podhradia desať.

Venovať pozornosť, znamená chodiť so svojimi
deťmi na sväté omše, preberať s nimi veci
náboženstva, skúšať ich z preberanej látky,
kontrolovať úlohy, modlievať sa s nimi doma atď.
Viesť svoje deti k Pánu Ježišovi je ich prvoradá
kresťanská povinnosť a budú sa za to zodpovedať
pred Pánom Bohom

Významnou súčasťou prípravy sú aj piatkové
detské sväté omše, v rámci ktorých ich vedomosti
z náboženstva
preveruje
pán
farár
formou
vysvetľovania a následných otázok o danej téme.
Deti, nielen tie čo sa pripravujú na prvé sväté
prijímanie, odpovedajú na predkladané otázky.
Daná im je aj otázka, na ktorú odpovedajú písomne
na papierikoch. Na konci svätej omše sú losované,
výhercovia sú odmenení sladkými odmenami.

-ReD-

Príprava na Prvé sväté prijímanie

Treba spomenúť, že deti sa aktívne zúčastňujú
svätej omše. Hodinu a pol pred detskou svätou
omšou nacvičujú na fare piesne, ktoré potom
spievajú počas svätej omše. Je to práca ozaj
náročná.

„KRESŤAN NIE JE NIEKTO, KTO PRIJME KRST A POTOM SI IDE
ĎALEJ PO SVOJOM.“
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Nedali sa zahanbiť ani tí skôr narodení a poctivo
tiež „šliapali“ až na vrchol. Tu všetkých čakala
nielen vrcholová kniha, ale aj opekačka.
Kto čo mal opekal - slaninu, špekačky, klobásy
a tiež bolo aj malé „ostré“ občerstvenie.
Niekoľkoročnou
tradíciou
Odboru
Klubu
Slovenských Turistov v Košeci je začínať turistickú
sezónu výstupom na vrch Sokol (651,2 m.n.m.),
týčiaci sa nad Podhradskou dolinou.

Aj keď počasie nebolo najideálnejšie (v noci
výdatne spŕchlo a slniečko nie a nie sa ukázať),
strávili na vrchole krásne chvíle. Pokochali sa
pohľadom na Stredné Považie, na Podhradskú
dolinu, na Horno porubskú dolinu s majestátnym
Vápčom a Homôlkou, na osady Háj a Štyri lipy.

Aj tohtoročnú sezónu začali košeckí turisti
tradičným výstupom deň pred sviatkom Troch
Kráľov, v nedeľu 5. januára 2014.

Okolo tretej hodiny popoludní začali účastníci
výstupu zostupovať smerom do osady Sokol, kde
sa konala už spomínaná pobožnosť. Aj napriek
blatistému a strmému terénu sa výstup i zostup
obišiel bez zranení a všetci účastníci sa šťastlivo
vrátili do svojich domovov. Veríme, že vykonaná
pobožnosť a požehnanie pri nej udelené prinesie
turistom i ostatným účastníkom v tomto roku pri
ďalších výstupoch a turistických akciách šťastie
a zdraví sa budú vracať späť ku svojím rodinám.

Tohtoročný výstup mal však jednu netradičnú
novotu. Po skončení výstupu sa turisti zúčastnili
na krátkej
pobožnosti v bývalej osade Sokol.
Pobožnosť vykonal pri malej kaplnke, ktorú v osade
postavili bývalí obyvatelia tejto zaniknutej osady,
náš pán farár.
Dnes sú domčeky, v ktorých bývali ešte koncom
minulého storočia pôvodní obyvatelia, prerobené na
chaty alebo rozpadnuté. Kedysi tvrdo obrábané
políčka sú dnes pozarastané tŕním, rôznymi kríkmi,
ba sú na nich už vyrastené aj statné stromy.

Text: Anton Meliš
Foto: Veronika Melišová

Výstupu na Sokol sa zúčastnila takmer stovka
turistiky chtivých obyvateľov z obcí Košeca
a Košecké Podhradie. Účastníci z Košece začali
turistický výstup už po svätej omši konanej o 9,00
hod. od farského kostola po hrebeni lesa až na vrch
Sokol. Účastníci z Malého a Veľkého Košeckého
Podhradia vystupovali od bývalého obchodu
Jednoty alebo cez osadu Háj.
Výstup absolvovali nielen turisti profesionáli, ale aj
tzv. sviatoční. Boli medzi nimi deti, mládež, rodičia
i babky a dedkovia. Výstupu sa zúčastnili aj
starostovia oboch obcí a „bližšie“ k Pánu Bohu to
„vyšliapal“ aj náš duchovný otec.

Farský úrad pripravuje

Malý „zázrak“ v našom farskom kostole!

V mesiacoch máj alebo jún:

Mojžiš, aby zabezpečil reptajúcim spolupútnikom na púšti vodu,
na radu Najvyššieho udrel palicou do skaly a z nej vytryskla
voda.

Pri
príležitosti
blížiaceho
sa
svätorečenia
Blahoslaveného Jána Pavla II. (27. apríla 2014) púť
do jeho rodiska, ktorým je mestečko Wadowice pri
Krakove a navštívime aj ďalšie miesta v okolí, ktoré
sa spájajú s jeho detstvom a mladosťou.

V našom kostole tiež táto k životu potrebná
tekutina od jeho výstavby chýbala. Chýbala na
umývanie bohoslužobných predmetov, lavíc a
podlahy, chýbala na polievanie kvetov. Do kostola
ju museli nosiť z fary, čo bolo veľmi namáhavé.
Malý „zázrak“ sa stal koncom marca, keď partia
obetavých
mužov
zmontovala
prípojku
vodovodného potrubia od šachty do kostola. Tu
zasa osadili umývadlo i bojler a tak máme
v našom kostole už hotový komfort – teplú
i studenú vodu! Z tohto malého „zázraku“ majú
iste najväčšiu radosť ženičky, ktoré sa starajú
o čistotu kostola a jeho kvetinovú výzdobu.

V jesenných mesiacoch:
Pri príležitosti vyhlásenia Roku Sedembolestnej
Panny Márie, patrónky Slovenska, plánujeme
navštíviť niektoré mariánske pútnické miesto na
Slovensku alebo na Morave.
O termíne pútí, ich organizácii budú veriaci včas
oboznámení pánom farárom pri svätých omšiach.

Chlapi, Pán Boh Vám zaplať, za Vašu prácu!
-ReD6
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Naše športové okienko
Aktivitu v športovej činnosti začali už v minulom roku
rozvíjať naši miništranti pod
vedením pána farára.
Takmer každú nedeľu, keď im to dovolilo počasie, sa
schádzali na umelom ihrisku pri Základnej škole s
Materskou školou v Košeckom Podhradí. Prichádzali sem
aj miništranti z Košece a zvádzali medzi sebou tuhé boje
vo futbalových zápasoch. V čase zimnom sa zasa
schádzali v telocvični Základnej školy v Košeci, kde tiež
hrávajú futbal.
Okrem zdravého pohybu plnia tieto ich stretnutia aj
utužovanie priateľstva a kolektívu miništrantov. Veríme,
že z nich vyrastú nielen dobrí kresťania, ale aj futbalisti,

ktorí budú v budúcnosti vzorne reprezentovať svoje
obce aj vo svete. Len Pán Boh vie, či medzi nimi
nevyrastajú noví „hamšíkovci“, „škrteľovci“, „stochovci“
či „weissovci“.
V sobotu 5. apríla 2014 sa starší miništranti zúčastnili
futbalového turnaja v Bolešove. Turnaja sa zúčastnili
okrem našich aj tri družstvá miništrantov z farnosti
Bolešov. Hralo sa každý s každým a naši miništranti
turnaj s prevahou vyhrali, keď porazili všetkých
súperov vysokým skóre (15:3). Blahoželáme!
- ReD -

22. septembra 2013 – uskutočnil sa v Košiciach
POCHOD ZA ŽIVOT, ktorého sa zúčastnilo asi 80
tisíc ľudí z celého Slovenska, medzi nimi aj veriaci
z našej farnosti.

Z farskej matriky
V roku 2013 bolo v našej farnosti:
Krstov spolu: 41 - z toho: chlapci 20, dievčatá 21
Košeca
24
Nozdrovice
4
K. Podhradie
9
Z iných farností 4

12
2
3

V mesiaci októbri sme sa Pánu Bohu poďakovali
za úrodu. Farský kostol bol vyzdobený plodmi
z našich záhrad a polí.

12
2
6

23. novembra 2013 – uskutočnila sa farská púť
do Nitry pri príležitosti ukončenia Roku viery
a Roku sv. Cyrila a Metoda. Púte sa zúčastnilo 50
veriacich. Prehliadli si Misijný dom Matky Božej,
kde sídli Spoločnosť Božieho Slova, ktorá
pripravuje misionárov do celého sveta. Navštívili
aj misijné múzeum, Katedrálu sv. Emeráma
a diecézne múzeum na Nitrianskom hrade.

Sobášov spolu: 12
Snúbencov bolo: z Košece
z Koš. Podhradia
z iných farností

9
5
10

Pohrebov spolu: 35 - z toho: muži 18, ženy 17
Košeca
22
9
13
K. Podhradie
13
9
4

Na Kalvárii pútnici vykonali spoločne aj krížovú
cestu a po nej sa pokochali výhľadom na mesto
Nitru a jej okolie. Pútnikom prialo aj krásne
počasie. Bol to posledný pekný jesenný deň.

K Prvému svätému prijímaniu pristúpilo 19 detí,
čo bolo asi najmenej v histórii našej farnosti.

V prvú adventnú nedeľu bol vo farskom kostole
koncert Zboru slovenských učiteľov. Ich
vystúpenie bolo pôsobivé a malo u poslucháčov
úspech.

-ReD-

Z aktivít v našej farnosti

24. decembra 2013 – Štedrý deň – veriaci si
mohli z farského kostola priniesť do svojich
domovov Betlehemské svetlo.

V roku 2013 sme v našej farnosti uskutočnili
niekoľko akcií, ktoré spestrili život našich farníkov.
V letných mesiacoch bolo vymenené staré ozvučenie
v kostole za nové, výkonnejšie.

25. decembra 2013 – Božie narodenie –
uskutočnila sa vo farskom kostole Jasličková
pobožnosť, ktorú
nacvičili naše deti. Ich
vystúpenie a predvedenie malo u prítomných
veriacich veľký úspech a účinkujúcich odmenili
dlhotrvajúcim potleskom.

22. jún 2013 - zorganizovali sme na farskom dvore
Prvý farský deň. Zišlo sa tu asi 50 detí, pre ktoré
boli pripravené rôzne hry a súťaže. Prišli sa pozrieť
aj dospelí. Pre všetkých bolo pripravené posedenie
a malé občerstvenie a guláš.

29. decembra 2013 – Nedeľa svätej rodiny –
bol vo farskom kostole
Vianočný koncert.
Vystúpili v ňom mladí speváci z Považskej
Bystrice a okolia.

25. august 2013 – po dlhých rokoch bola pri
obnovenom kríži v osade Háj v Košeckom Podhradí
svätá omša. V krásnom prírodnom prostredí sa jej
zúčastnilo asi 250 veriacich nielen z okolia, ale
takmer zo všetkých kútov Slovenska . Mnohí rodáci
prišli do svojho rodiska po mnohých rokoch a stretli
sa so svojimi blízkymi a priateľmi.

-ReD-

Koniec školského roka 2012/13 sme ukončili
a začiatok nového školského roka 2013/14 sme
začali svätou omšou vo farskom kostole, ktorých sa
zúčastnili školopovinné deti z našej farnosti.
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Pripravili sme pre Vás i Vaše deti aj trocha zábavy. Prajeme príjemné lúštenie!
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BANÁN, BLOND, BLOKÁRI,
CLONA, DOBRE, FAKTOGRAFIA,
FARSKÝ ÚRAD, FORDOVÁ
DCÉRA, IRÓNIA, KAKAO,
KAMILKA, KARMELITÁNKA,
KLENOV, KOCKA, KOLOR,
KORÁN, KOŠECKÝ HRAD, MANET,
NEČAS, POKLAD, POKRM,
POSKOK, RAMON, RATRAK, RIAD,
ROKOKO, ROKOVANIE, ROK
PETRA, ROTOR, SOKOL,
SOKOLIAR, TOVAR, ÚROKY

Ako lúštiť?

9
6
5

Hraciu plochu je nutné vyplniť tak, aby v každom
riadku a v každom stĺpci boli zastúpené číslice od
1 do 9.
Takisto musia byť číslice od 1 do 9 zastúpené aj
v každom tmavšom a bielom štvorci, pričom sa
nesmú v jednom opakovať.

1

8

Tri základné slová rodinného
života: (6, 7, 1 a 6 písmen)

SUDOKU
7

7
6

OSEMSMEROVKA

6
1

3

Hrubo orámovaný riadok je výherný!

KRÍŽOVKA
Ako sa nazýva nedeľa, ktorou sa začína Veľký týždeň pred Veľkou nocou?
chrám Boží
obsluhuje zvony
veriaci človek
kvôli nej staval Noe koráb
poslovia jari
Matka Ježišova
malý zvon
stojan na sviečku
otec, mama, deti
chválospev
mníšsky rád
malý baran
Riešenia osemsmerovky a krížovky (tajničky), sudoku (riadok hrubo orámovaný) napísané na lístku spolu
so svojím menom vhoďte do označenej schránky vo farskom kostole.
Troch vylosovaných výhercov odmeníme peknými cenami.
Vydáva: Farský úrad Košeca, tel. 042/4468044, e-mail: farskenovinykoseca@gmail.com
Za farský úrad: Mgr. Ján Čepela, Zodpovedný redaktor: Anton Meliš, Grafická úprava: Katka Melišová
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