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Farnosti Košeca
Občasník pre Košecu – Nozdrovice – Košecké Podhradie

Krížová cesta ulicami Košece

V minulom roku zrušilo nepriaznivé počasie sen
nášho pána farára – uskutočniť pobožnosť krížovej
cesty ulicami Košece. Tento rok na Veľký piatok
počasie neštrajkovalo a sa sen podarilo zrealizovať.
Našli sa ochotní obyvatelia bývajúci na vybraných
uliciach a pripravili jednotlivé zastavenia krížovej
cesty. Patrí im za to úprimné poďakovanie.
Pobožnosť krížovej cesty, ktorej sa zúčastnilo asi 150
veriacich z celej farnosti, sa začala pri soche Sv.
Jána Nepomuckého na brehu potoka. Pokračovala
smerom k železničnej stanici, Továrenskou ulicou,
okolo fabriky na ulicu Nad brehom. Ďalšie
zastavenia boli pri hlavnej ceste, na sídlisku pri
škôlke a pri Domove sociálnych služieb. Krížovú
cestu sme ukončili na cintoríne a vo farskom
kostole. Symbolom krížovej cesty bol veľký drevený
kríž, pri ktorého nesení medzi zastaveniami sa
účastníci pobožnosti striedali. Niesli ho nielen mladí
chlapci, muži, ženy, ale aj členovia žiackeho spevokolu či dievčatá. Ako symbol toho, že nesieme nielen
svoj kríž, ale pomáhame ho niesť aj svojim blízkym,
priateľom i našim nepriateľom.
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Piesne ku krížovej ceste spieval nielen detský zbor,
ale aj partia mužov, vedená pánom Zermeghom, ku
ktorým sa samozrejme pridali aj ostatní prítomní
veriaci.
Svojou prítomnosťou na tejto pobožnosti krížovej
cesty veriaci vyjadrili svoju vieru a postoj k Cirkvi
netradičným spôsobom.
Všetci spoločne veríme, že na tejto netradičnej
krížovej ceste sa budeme stretávať aj v budúcich
rokoch, stane sa tradíciou v našej farnosti a účasť
veriacich sa bude každým rokom zvyšovať.
Na záver pobožnosti krížovej cesty udelil duchovný
správca farnosti prítomným požehnanie. Veríme, že
všetci zúčastnení veriaci si z tejto nezvyčajnej akcie
odniesli silný duchovný zážitok a budú naň dlho,
dlho spomínať.

Za nápad uskutočniť pobožnosť krížovej cesty v
uliciach Košece ďakujeme pánu farárovi a tiež
všetkým, ktorí sa na jej organizácii i realizácii
podieľali.

Text: Anton Meliš, Foto: Katka Melišová
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od útlych rokov detstva
v kaluži nepriateľstva
v životnej skúške prvej
v šťastlivej chvíli púhej.
keď život mi dopraví medu
keď závisť mi namieša jedu
kde nieto nikoho
kde ľudí je mnoho.
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rokoch dospievania
mukách utrpenia
púti k budúcnosti
túžbe po svätosti.

Teba hľadám – a srdce mi prahne
Teba hľadám, kde inštinkt ma tiahne
Teba hľadám – iné šťastie nemám
Keď Ťa nájdem – vziať si Ťa už NEDÁM!
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INFORMÁCIE FARSKÉHO ÚRADU
Prázdninový tábor:
Od 28. do 30. augusta 2014 organizujeme tábor
pre deti v rekreačnom zariadení v Podskalí.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii kostola
alebo u p. Zuzany Kvasnicovej z M. K. Podhradia.
Farnosť Košeca na internete:
Na internete bola vytvorená stránka našej
farnosti:
www.koseca.fara.sk, kde sú uverejňované oznamy
o našich pripravovaných akciách, rozpis svätých
omší vo farskom kostole i vo filiálke Košecké
Podhradie, informácie o sviatkoch v týždni a iné.
Nájdete tu aj komentáre z organizovaných akcií
a fotografie z nich.
Dozviete sa aj o pamiatkach farnosti, o dejinách
Košece, o sviatostiach a iných zaujímavostiach.
Opravy vo farskom kostole:
V ďalších mesiacoch tohto roka plánujeme
vykonať vo farskom kostole niektoré nevyhnutné
opravy. Budeme ich vykonávať podľa možností
finančných
i dodáva-teľských.
Medzi
tie
najnutnejšie považujeme:
a) Odstránenie vlhnutia múrov kostola
Tieto práce chceme vykonať v letných mesiacoch.
Keďže práce sa budú vykonávať priebežne,
prosíme veriacich a návštevníkov kostola, aby
dodržiavali pokyny a bezpečnosť počas týchto
prác.
b) Obnova vitrážových okenných výplní.
Krajský pamiatkový úrad Trenčín nás vo svojej
správe upozornil na potrebu ich obnovy:
„V kostole v Košeci je potrebné obnoviť vitrážové
okenné výplne, pričom treba zohľadniť nevyhnutnosť potreby vetrania interiéru kostola.“
Na základe tejto správy budeme musieť okná
rekonštruovať a upraviť tak, aby sa dali otvárať,
čím zabezpečíme vetranie interiéru kostola. Okná
chceme rekonštruovať postupne a aj počas týchto
prác je potrebné dbať na svoju bezpečnosť pri
návšteve kostola.
c) Výmena záveterných dverí vo vstupe do
kostola.
Z dôvodu bezpečného uzamykania, aby mohla byť
pre veriacich prístupná vstupná predsieň
s kaplnkou Panny Márie. Dvere budú buď
z masívneho dreva alebo spevnené kovovou
mrežou.

Krížová cesta ulicami Košece 18.4.2014
Informácie Farského úradu
Rok Sedembolestnej Panny Márie – úplné
odpustky
Púť detí do Rajeckej Lesnej 10.5.2014
Prvé sväté prijímanie 1.6.2014
Púť veriacich na Svatý Hostýn 8.5.2014
Z príspevkov čitateľov
Naša poštová schránka informuje
Náš rozhovor – v tomto čísle s p. V. Zermeghom
Súťaží celá rodina

V treťom štvrťroku si pripomenieme...
3.7.
5.7.
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21.9.
29.9.

Tomáš – apoštol
Sv. Cyril a Metod – slovanskí vierozvestovia
Benedikt - opát, patrón Európy
Preblahoslavená Panna Mária Karmelská
Andrej – Svorad a Benedikt, pustovníci
Jakub – apoštol
Joachim a Anna, rodičia Panny Márie
Výročie posvätenia hlavnej baziliky v Ríme
PREMENENIE PÁNA
NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE
Panna Mária Kráľovná
Bartolomej – apoštol
Mučenícka smrť Jána Krstiteľa
NARODENIE PANNY MÁRIE
Meno preblahoslavenej Panny Márie
POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA
SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA
Matúš – apoštol, evanjelista
Michal, Gabriel, Rafael – archanjeli

Pripravujeme
22.6.

Svätá omša v M. K. Podhradí - hody

Pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vás
pozývame na hodovú svätú omšu pri soche Božského
Srdca v Malom Košeckom Podhradí.

29.6.

Svätá omša vo V. K. Podhradí - hody

Pozývame veriacich na hodovú svätú omšu na sviatok sv.
Petra a Pavla, ktorá sa bude konať vo Veľkom Košeckom
Podhradí pred Kultúrnym domom.

5.7.

Farský deň – 2. ročník

Pozývame všetkých veriacich, najmä deti, na 2. ročník
Farského dňa, ktorý sa bude konať v Športovom areáli v
Košeci. Pripravené budú rôzne súťaže a tiež občerstvenie
a guláš pre všetkých účastníkov. Príďte sa všetci zabaviť!

13.7.

Vysviacka novej kaplnky v M. K.
Podhradí

V druhú júlovú nedeľu vás pozývame na posvätenie novej
kaplnky v Malom Košeckom Podhradí v lokalite „Na
Muškátke“.

31.8.

Svätá omša pri kríži v osade Háj

V minulom roku sme úspešne po viac ako 45 rokoch
obnovili tradíciu slúženia svätých omší pri kríži v osade
Háj v časti Malé Košecké Podhradie. Chceme v nej
pokračovať aj ďalej a sväté omše sa tu budú konať
každoročne v poslednú augustovú nedeľu. Pozývame
rodákov, potomkov bývalých obyvateľov a priateľov na
toto stretnutie, ktorým si chceme spomenúť aj na tých,
ktorí tu bývali a už nás predišli do večnosti.

Socha Sv. Jána Nepomúckeho, Košeca
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Jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie

Nádej

Dar získať úplné odpustky

Nič veľké vo mne. Ak len nie
bieda moja
Ty však máš, Pane, slová
čo odpúšťajú, hoja
Ja biedny som a maloverný
Nenechaj ma stáť
predo dvermi
Lež riekni duši roztrasenej
malej
Priateľu, nože postúp ďalej!

Dar úplných odpustkov udelila Jubilejnému roku
Apoštolská Penitenciária na základe zvláštneho
poverenia Svätého Otca Františka.
Získanie
odpustkov
sa
viaže
na
zvyčajné
podmienky, ktorými sú sviatostná spoveď, sväté
prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.
Veriaci ich môžu získať raz denne a môžu ich tiež
na spôsob príhovoru privlastniť dušiam, ktoré sa
ešte zdržiavajú v očistci.
Úplné odpustky môžu veriaci získať:

Z tvorby Jána Pekaríka

a) pri každej pútnickej návšteve Národnej svätyne Bolestnej
Matky v Šaštíne, keď sa nábožne zúčastnia nejakého posvätného
slávenia, alebo aspoň primeraný čas tam zasvätia nábožnému
rozjímaniu, ktoré zakončia Modlitbou Pána, vyznaním viery
a modlitbou k Nebeskej patrónke s aspoň jedným desiatkom
ruženca,
b) vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve ktoréhokoľvek
chrámu vybraného pre Jubilejný rok, ak sa v ňom nábožne
zúčastnia na eucharistickom slávení, alebo Liturgii hodín, alebo
tam nábožne prednesú predtým uvedené modlitby,
c) 15. septembra 2014, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie,
ak v ktoromkoľvek chráme alebo na posvätnom mieste nábožne
prednesú predtým uvedené modlitby za šírenie svätej viery na
Slovensku.

Nábožní veriaci v Krista, ktorým v tom bráni
staroba alebo ťažká choroba, môžu získať úplné
odpustky vtedy, ak sa rozhodnú odporovať
každému hriechu a vzbudia si úmysel splniť hneď,
ako to bude možné, tri zvyčajné podmienky pred
nejakým menším vyobrazením Bolestnej Matky,
v duchu sa pripoja k jubilejnému sláveniu alebo
púti a obetujú svoje modlitby a bolesti skrze Máriu
Milosrdnému Bohu.
Dar úplných odpustkov je možné získať okrem
iného vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve
ktoréhokoľvek chrámu vybraného pre Jubilejný rok.
Najbližšie vybrané chrámy sú:

Socha Piety z r. 1742, Rusovce

Farský kostol sv. apoštola Jakuba Staršieho v Dubnici
nad Váhom
Trenčín – Farský kostol Narodenia Panny Márie
Bazilika Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej
Katedrálny chrám – Bazilika sv. Emeráma v Nitre
Nitra – Kalvária – Farský kostol Nanebovzatia Panny
Márie.

Ukrižovaná
Na ceste k nebeskému mestu
So synom prešla si celú cestu
Duša Ti plesala, že vzmáha sa
a rastie
Tvojim šťastím bolo Jeho šťastie
Ty vedela si v Galilejskej Káne
Že ako povie, tak sa stane
Keď kreslil, dával radosť, chlieb
Ty si pri ňom stála
A so zrnkami modlitieb
Si všetko v srdci uchovala
V duši aj kríž si na Golgotu niesla
Keď pod ním klesol, i Ty si klesla
Bič i tŕň koruny tiež si cítila
A slza ľútosti Ti zraky skalila
Na kríži telo Syna /ó, naša vina!/
A Tebe dušu zasiahla
každá rana
Ty, Matka, s ním si bola
ukrižovaná

http://ave.kbs.sk/ (10.5.2014)

Z tvorby Jána Pekaríka

Socha Piety, Košeca
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Svätú omšu, so začiatkom o 10:00 hodine, slúžil
žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis a
vysielala ju aj Slovenská televízia v priamom
prenose na svojom druhom programe.
Priestor
pred
oltárom
zdobila
socha
Sedembolestnej Panny Márie, ktorú mládež
priniesla z Baziliky. Deti pozorne počúvali kázeň
pána biskupa, v ktorej rozoberal sedem bolestí
Panny Márie a pútavo ich deťom priblížil do
dnešnej doby.
Po omši sme strávili chvíľu v družnej debate
s bývalým kaplánom pôsobiacim v našej farnosti
Miroslavom Várošom a samozrejme nechýbalo ani
spoločné foto. Duchovne nasýtení sme sa posilnili
aj telesne a pokračovali sme v našej púti. Najskôr
sme si prezreli známy pohyblivý Slovenský
betlehem od majstra rezbára Jozefa Pekaru
z Rajeckých Teplíc a potom sme sa vybrali na
blízku Kalváriu.
Tu sme si spoločne vykonali pobožnosť krížovej
cesty
a popritom
sme
obdivovali
obrazy
jednotlivých zastavení, ktoré boli vytvorené
v Mníchove.
Ako sme sa dozvedeli, Kalvária bola postavená
zásluhou rodákov z Rajeckej Lesnej, ktorí v tom
čase pracovali a žili v Amerike.

Púť detí do Rajeckej Lesnej
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí „eRko“
organizuje každý rok misijnú púť detí. Koná sa na
dvoch známych pútnických miestach Slovenska:
v Levoči a v Rajeckej Lesnej.

Nápad zúčastniť sa s deťmi z našej farnosti na
tomto podujatí sa zrodil na pravidelných piatkových
skúškach malých spevákov pred svätou omšou. Pán
farár zabez-pečil autobus a ostatnú organizáciu
púte si vzala pod svoje krídla Dominika Štúriková.
A tak v sobotu 10. mája 2014 sa ráno pred farou
stretlo 20 detí a 9 dospelých pútnikov. Netrpezlivo
sme všetci čakali na autobus, ktorý mal malé
meškanie. Ale to nám neubralo na dobrej nálade.
Na naše putovanie nás pán farár vyprevadil
požehnaním a zaželal nám šťastnú cestu. Autobus
nás viezol cez Ladce, Visolaje, Považskú Bystricu,
ďalšie dedinky a Rajec. Cesta nám ubehla veľmi
rýchlo. Obdivovali sme okolitú krajinu, videli sme aj
nejaké zvieratká (ovečky, kravičky, kozičky), ale deti
si všímali aj kostoly a kríže okolo cesty.
Po príchode na miesto nás privítal spev detí, ktorý
bolo počuť do ďaleka. Priestor pred Bazilikou
Narodenia Panny Márie bol zaplnený nielen deťmi,
ale aj dospelými z celého Slovenska. Za prítomnosti
kamier Slovenskej televízie, si v sprievode hudobnej
skupiny „Dizraeli“ z Krásna nad Kysucou deti
precvičovali piesne na blížiacu sa svätú omšu. Naša
skupinka si našla miesto, odkiaľ sme mali výhľad
na celý areál i na pódium.

Modlitbu krížovej cesty sme ukončili na vrchu
kalvárie pri kostole Nanebovstúpenia Pána. Po
krátkom oddychu sme zišli ku prameňu sv.
Františka, ktorý je pod kalváriou pri Kaplnke
Lurdskej Panny Márie. Tu sme sa občerstvili,
doplnili zásoby vody a vrátili sme sa k Bazilike.
Na námestí sme si pokúpili malé spomienkové
darčeky a vyrazili sme na spiatočnú cestu. Domov
sme šli cez Čičmany, Zliechov a Košecké
Podhradie. Približne o 16:00 – tej hodine sme
vystúpili v Košeci z autobusu a plní zážitkov sme
sa rozišli do svojich domovov.
Už teraz sa tešíme na budúci rok. Určite si púť
zopakujeme. Veríme, že sa k nám pridajú aj
ďalšie deti s rodičmi a autobus obsadíme do
posledného miesta.
Text a foto: Zuzana Kvasnicová

Obetné dary, ktoré sme priniesli so sebou, sa
sústreďovali pri kríži pred Bazilikou. V tomto roku
sa zbierali konzervy, sáčkové polievky a toaletný
papier,
ktoré
poputujú
na
pomoc
deťom
v rozvojových krajinách.

Nepripusť, aby ti unikol radostný deň;
a nech ťa neminie dobrá čiastka,
ktorú dostaneš. (Sir 14,14)
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Prijmi, Matka, v náruč dietky, čo Ti prišli
pred oltár...
...konečne! Povzdychlo si v nedeľné ráno 1. júna
dvadsať-deväť detí v našej farnosti. Svitol ich
významný deň, keď po prvý raz prijmú Pána Ježiša
do svojho srdiečka. Po dôkladnej príprave na
hodinách náboženstva s pánom farárom i doma
s rodičmi, sa tohto dňa dočkali. A umúdrila sa aj
príroda... Po daždivých dňoch sa na svet usmialo
slniečko a spríjemnilo našim prvoprijímajúcim túto
ich mimoriadnu nedeľu.
Krátko pred desiatou hodinou sa za tónov veselej
hudby kapely „Košečanka“, začali pri farskej budove
schádzať krásne dievčatá v bielych šatách a chlapci
v oblekoch. Prichádzali v sprievode svojich rodičov,
krstných a starých rodičov i ostatnej rodiny, so
sviečkami
v rukách
a s čistými
srdiečkami.
O desiatej hodine sa pod ochran-nými krídlami
svojho duchovného otca a za sprievodu hudby,
odobralo 11 dievčat a 18 chlapcov, do krásne
vyzdobeného farského kostola Nanebovzatia Panny
Márie. Tu ich privítal farský spevokol pod vedením
p. Viliama Zermegha piesňou „Prijmi, Matka,
v náruč dietky, čo Ti prišli pred oltár...“
K dôstojnému priebehu slávnostnej svätej omše
prispeli aj samotné deti, ktoré si ku tejto svojej
slávnosti pripravili niekoľko pekných piesní. Tie
i celú slávnosť s nimi nacvičila Dominika Štúriková,
ktorej za to patrí veľké poďakovanie od detí i
rodičov.
Deti sa veľmi dôstojne zhostili svojich úloh pri
čítaniach, pri prinášaní svojich darov k obetovaniu
i samotnom akte svojho prvého prijímania.
Symbolická bola aj výzdoba pred oltárom, kde Pán
Ježiš v loďke chytil do siete 29 rýb s menami
prvoprijímajúcich detí.
Pán farár ich vo svojom príhovore povzbudil
niekoľkými príkladmi o tom, akú silu a význam má
prijímanie Božieho tela v živote nás kresťanov.

Za dôstojný a slávnostný priebeh, za prípravu
aktu
Prvého
prijímania
patrí
úprimné
poďakovanie pánu farárovi, rodičom, farskému
spevokolu,
kapele
„Košečanka“
i všetkým
ostatným, ktorí sa akoukoľvek mierou na
slávnosti podieľali.
Text: Anton Meliš, Foto: Katka Melišová

Naša poštová schránka informuje
Po bleskovom „rozchytaní“ nášho prvého čísla NOVÍN
FARNOSTI KOŠECA sme očakávali od vás, čitateľov,
viac podnetov či príspevkov. Ale aj za tých niekoľko,
ako sa hovorí, „Pán Boh zaplať!“.
Medzi prvými nám napísala Lenka Rexa Jáňová,
ktorá okrem príbehu poslala aj niekoľko návrhov
názvu našich novín: Anjelské listy, NOVINKY farnosti
Košeca, Farské zvesti, Božské novinky, Farské listy,
Quo Vadis..., Košecké FAROVINKY, Láska – Nádej Viera, Farské okamihy.
Zaujímavý návrh na názov novín nám poslala aj
Saška Ščasnovičová. Navrhuje názov „KAFFČO“,
ktorý by mal znamenať: Košeca, A, Filiálky, Farský,
Časopisový, Občasník. Tiež pripojila aj návrh na logo:
Hrnček kávy a para z nej vo forme veže kostola.
Pána Miroslava Čaplu by potešili články o histórii
farského kostola, roky výstavby, oltáre, kazateľnica,
okná, maľovka a pod. Tiež by privítal aj informácie
o bývalom kostole, ktorý vraj stál niekde, ako je teraz
hasičská zbrojnica. Chce sa na príprave článkov o
tejto histórii aj podieľať.
Pán Ján Pekarík nám doručil svoju zbierku „Moje
modlitby“. Niektoré z nich nájdete už v tomto čísle.
O histórii vzniku Kaplnky Panny Márie vo farskom
kostole nám napísala pani Mária Pajgerová.
Ku sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a o Máji –
mesiaci úcty k Panne Márii nám obsiahle články
poslala pani Marta Galbavá.
Veronika Melišová nám poslala článok o stretnutiach
a cestách nášho pápeža Františka, ktoré absolvoval
v máji a v prvých dňoch júna.
Redakcia: Ďakujeme všetkým za príspevky a podnety. Niektoré príspevky uverejňujeme už v tomto
čísle, tie na ktoré sa nedostalo, uverejníme v budúcich číslach. O zmene názvu nášho občasníka sa ešte
poradíme.
Pánu Čaplovi ďakujeme za podnet a veľmi radi by
sme privítali jeho účasť pri príprave článkov o histórii
nielen kostola, ale celej farnosti. Históriu farnosti,
ktorá je veľmi bohatá, by sme chceli prinášať
v našom občasníku na pokračovanie už od budúceho
čísla.

Po ukončení slávnostnej svätej omše sa dievčatá
a chlapci presunuli k farskej budove, kde bolo pre
nich pripravené malé občerstvenie. Tu im pán farár
odovzdal aj pamätné listy a malé darčeky ako
spomienku na ich významný deň. Potom sa deti so
svojim duchovným otcom spoločne odfotografovali
vo farskej záhrade i pred oltárom vo farskom
kostole.
5
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Po prehliadke putovného miesta sme sa spoločne
s pánom farárom pomodlili pobožnosť krížovej cesty
pri zastaveniach, ktoré sú postavené podľa návrhu
slovenského architekta Dušana Jurkoviča. Aj tie sú
veľmi pekné a unikátne zabudované do prírodnej
scenérie pri Bazilike.

Púť na Svatý Hostýn
V teň deň, 8. mája, sme mali putovať do rodiska
nedávno vysväteného Jána Pavla II., do Wadowic
v Poľsku. Ako sa hovorí: Človek mieni, Pán Boh mení.
Teraz ale menil náš pán farár. Po prieskume rozhodol,
že pôjdeme nie na sever, ale na západ – ku našim
bratom moravanom. Putovali sme na najznámejšie
a najvyššie položené pútnické miesto na Morave (735
mnm) - na Svatý Hostýn.

Zo Svatého Hostýna sme sa presunuli autobusom
do blízkeho mestečka Holešov. Navštívili sme Kostol
Nanebovzatia Panny Márie. Tu nás mladá slečna
oboznámila s históriou kostola i mestečka. Priblížila
nám aj život a mučenícku smrť svätého Jana
Sarkandera, patróna Moravy a ochrancu spovedného tajomstva.
Okrem desiatich bočných oltárov zasvätených
rôznym svätcom, je v tomto kostole výnimočná tzv.
Čierna kaplnka. Pri prehliadke chórusu sa neudržal
náš muzikus Vilko, vyskúšal organ a zahral
niekoľko piesní. K jeho spevu sa pridali aj ostatní
pútnici.
Počas krátkej prestávky, kedy sme čakali na náš
autobus sme si prezreli priľahlé námestie
s morovým stĺpom a občerstvili sme sa v cukrárňach
či kaviarňach.
Duchovne naplnení, osviežení kávou, zmrzlinou či
pivkom, sme sa vydali na spiatočnú cestu domov,
na naše krásne Slovensko.
Za krásne počasie, za vydarenú púť a šťastlivý
návrat do našich domov ku rodinám, sme sa
poďakovali našej nebeskej Matke modlitbou svätého
ruženca.

Ráno sme sa zúčastnili svätej omše a krátko po ôsmej
hodine sme vyrazili cez Púchov na Moravu. Nálada
v autobuse, plne obsadenom, bola aj s prispením pána
Zermegha a jeho neodmysliteľnej harmoniky, veľmi
dobrá. Po počiatočnej modlitbe a požehnaní na cestu
sme si aj zaspievali. A nielen nábožné piesne... Cesta
nám takto ubiehala veľmi rýchlo a krátko po desiatej
hodine sme šťastlivo pristáli na parkovisku pod
Hostýnom. Ku Bazilike sme šliapali len asi tristo
metrov, čo sme všetci hravo zvládli. Sprievodkyňa nás
previedla celou Bazilikou a jej okolím, oboznámila nás
s bohatou a dávnou históriou tohto posvätného
miesta. Hlavne prehliadka Baziliky bola fascinujúca.
Je to ozaj veľká pocta Panne Márii Svatohostýnskej
v náručí s malým Ježiškom, ktorý metá blesky. Tie
v 13. storočí zachránili obyvateľov Moravy pred
nájazdmi Tatárov a rozmetali ich vojsko. Ako vďaku za
záchranu tu postavili mariánsku kaplnku a neskoršie
aj chrám, ktorý bol v roku 1982 povýšený na Baziliku
Minor. Púte na toto posvätné miesto sa konajú od
nepamäti a hoci boli niekoľkokrát zakázané, veriaci
sem neustále prichádzali a prichádzajú.
Popoludní bola v Bazilike Panny Márie Svatohostýnskej krátka pobožnosť s požehnaním pre prítomných pútnikov, ktorej sme sa tiež zúčastnili.

Text a foto: Anton Meliš

Svätý Jan Sarkander
Narodil sa v r. 1576 v Skočove, v Poľsku. Za kňaza bol
vysvätený v r. 1604 v Brne. Pôsobil v niekoľkých farnostiach a od r. 1616 v Holešove. Sem ho pozval holešovský pán Ladislav Popel z rodu Lobkovicov.
V dobe českého stavovského povstania, pomohol zachrániť Holešov pred plienením poľského vojska (tzv.
Lisovčíci). Za to bol moravskými stavmi a nekatolíckymi
šľachticmi obvinený z velezrady a uväznený v Olomouci.
Jan Sankander odmietol prezradiť spovedné tajomstvo
pána Ladislava Popela a tiež aj obvinenie z velezrady.
Po ukrutnom mučení zomrel Jan Sarkander vo februári
1620 v olomouckom väzení. Jeho umučenie vyvolalo veľké pobúrenie a jeho mučenícky kult sa začal na Morave,
ale aj v Čechách a v Poľsku, veľmi rýchlo šíriť. Stavali
mu sochy dávno pred jeho blahorečením, ktoré vykonal
v r. 1859 pápež Pius IX. Jeho ostatky sú uložené v katedrále sv. Václava v Olomouci.
Pápež Ján Pavol II. počas návštevy Česka, dňa
21.5.1995 svätorečil Jana Sarkandera, ktorý je patrónom Moravy a ochrancom spovedného tajomstva. Jeho
pamiatku v Česku slávia každoročne 6. mája.
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Svätý Otec a jeho život

Jaskyňa Lurdskej Panny Márie

Každý deň čítam v novinách a na internete množstvo
článkov o Svätom Otcovi. Chcem sa v tomto článku
podeliť s vami o pár tých NAJ, ktoré ma naozaj zaujali,
potešili a dali mi niečo nové do života. Verím, že mnohé aj
vám zmenia pohľad na situáciu vo svete.
Koncom mája sa pápež František stretol s deťmi
z chudobných štvrtí v Neapole a v Ríme. Ochotne sa s
nimi rozprával, dokonca si aj zatancoval. Nemal problém
ani vtedy, keď za ním prišiel chlapec a chcel si s ním
urobiť fotografiu, ktorá je dnes mimoriadne populárna.
O tom, že sa pápež František nebráni ani výdobytkom
techniky svedčí aj jeho konto na sociálnej sieti.
Svoju ľudskosť ukázal už niekoľkokrát. Fotografia, na
ktorej pred dvomi týždňami nechá postihnutého mladíka,
aby ho hladkal po tvári a pobozkal ho, obehla celý svet.

Lurdská hviezda prekrásna, Panna Mária,
ty si našej duše vždy túžba jediná.
K tebe sa my utiekame, Matka Božia, uslyš nás!
Mnohí z nás, pri príchode alebo odchode z nášho kostola, sa
zastavíme pri jaskynke a Lurdskej Panne Márii. Takto tu ďakujeme
za jej pomoc a ochranu, prípadne o ňu vrúcne prosíme.
Na otázku „Odkedy je v našom farskom kostole táto jaskynka?“,
by sme asi nevedeli všetci správne odpovedať.
Tu je jej krátka história: Na podnet rímsko – katolíckeho farára
Antona Kocúra, ktorý v Košeci pôsobil od r. 1939 do r. 1959, sa
v máji 1947 začalo s opravou kostola a veže, značne poško-dených
delostreleckou paľbou počas 2. svetovej vojny. Práce na oprave
viedol miestny občan Jozef Surový. Práve on, zručný murár, v tom
čase postavil jaskynku z kameňa za jeden týždeň.
Po ukončení prác znovu posvätil kostol a aj novú jaskynku
americký Slovák, rodák z Veľkého Košeckého Podhradia, biskup
Juraj KOYŠ, ktorý bol v tom čase na návšteve v rodnom kraji.
Mária Pajgerová

Pápež František sa koncom mája taktiež poklonil
pamiatke Izraelčanov a Židov zabitých počas holokaustu,
ako aj pri teroristických útokoch.
Na žiadosť izraelského premiéra Benjamina Netanjahu
totiž neplánovane navštívil Pamätník obetí terorizmu ako
aj
pamätník
obetiam
holokaustu
Jad
va-Šem.
Vyvražďovanie Židov počas druhej svetovej vojny pritom
František označil za tragédiu obrovských rozmerov
a vyjadril pohoršenie, čoho všetkého je človek schopný.
Pápež František sa plánuje vôbec prvýkrát od nastúpenia
do funkcie stretnúť s obeťami sexuálneho zneužívania zo
strany duchovných. Schôdzka je naplánovaná priamo
v jeho vatikánskom sídle a uskutoční sa pravdepodobne
už začiatkom júna.
Pontifik opäť kritizoval klerikov, ktorí sa dopustili
podobných „nepekných zločinov". "Pretože kňaz, ktorý to
robí, zrádza telo Pánovo. Je to ako satanistická omša,"
povedal novinárom na palube lietadla počas návratu
z blízkovýchodného turné.
Pápež František zavítal 1. júna na Olympijský štadión
v Ríme, ktorý je dejiskom kongresu katolíckeho spoločenstva Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS). Hlave
katolíckej
cirkvi
tu
aplaudovalo
okolo
50.000
návštevníkov z celého Talianska i zahraničia. Informovala
o tom tlačová agentúra APA.
Vatikán sa vo štvrtok 27.3. stal dejiskom očakávaného
stretnutia amerického prezidenta Baracka Obamu
a pápeža Františka. Dvojica absolvovala 50-minútovú
debatu za zatvorenými dverami.
Toto je len zlomok toho, čo Svätý Otec robí pre svet za ten
čas, čo sa my len ticho prizeráme. Zoberme si z neho
príklad a pomáhajme. Pretože velké věci sa tvoria
z maličkostí.
A na záver jeden citát z jeho množstva slov, ktoré donútia
člověka sa zamyslieť:
„Modlitba dokáže zázraky, ale musíme veriť!“

Môj obľúbený príbeh
Jednej noci sa mi prisnil sen
So svojím Pánom som po pobreží kráčala.
Na temnom nebi sa premietali obrazy z môjho života,
životný príbeh sprevádzalo dvoje stôp v piesku.
Jedny šľapaje moje, tie druhé patrili môjmu Pánovi.
Keď sa mi zjavil posledný obraz,
pozrela som sa za seba na tie vyšliapané stopy.
A aké bolo moje prekvapenie!
Vidím, že nejeden raz sa v piesku črtajú len jedny stupaje.
A bývalo to práve v tých najťažších
a najsmutnejších obdobiach môjho života.
Dlho mi to nedalo pokoj, až som sa v rozpakoch k Pánovi obrátila:
,,Pane, keď som sa rozhodla nasledovať Ťa, sľúbil si,
že celou cestou pôjdeš so mnou a budeš sa mi prihovárať.
Ale videla som, že v tých najbolestnejších chvíľach môjho života
sa v piesku črtali len jedny šľapaje.
Vskutku nechápem, ako si ma mohol nechať samotnú,
keď som Ťa najviac potrebovala."
On zašepkal: ,,Dieťa moje drahé, mám Ťa rád a nikdy Ťa
nenechám. Nikdy, ani keď doľahne na Teba ťarcha života a osud
Ťa bude skúšať.
Tie jedny stopy, ktoré si videla, zostali práve z chvíľ, keď som Ťa
niesol!“
Lenka Rexa Jáňová

Veronika Melišová
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Úcta k Božskému Srdcu sa spočiatku šírila
iba prostredníctvom pobožností jednoduchého veriaceho ľudu, ktorý bol a je
náchylnejší veriť zjaveniam spontánnejšie
ako cirkevní predstavitelia. Tí sú vždy
opatrnejší a zdržanlivejší v otázkach učenia
viery, kým súkromné zjavenia dôkladne
nepreskúmajú. Autorita Cirkvi najprv v roku
1765 pápežom Klementom XIII. povolila
sláviť sviatok v Poľsku na výslovnú žiadosť
miestnych biskupov. Až v roku 1856
ustanovil
pápež
Pius
IX.
sviatok
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pre celú
cirkev. V roku 1864 ten istý pápež vyhlásil
Margitu Máriu Alacoque za blahoslavenú
a v roku 1920 pápež Benedikt XV. aj za
svätú.
U starších ľudí dodnes pretrváva zvyk
zachovania
prvých
piatkov
spojený
s návštevou kostola a pristupovaním ku
sviatostiam a taktiež vykonať si po sebe
deväť prvých piatkov z prisľúbenia, aby boli
obdarení milosťou nezomrieť nekajúcnou
smrťou. Srdce - symbol lásky je jej stredobodom. Bez lásky by sme tu na tomto svete
neboli a ani nemohli existovať. Láska je
hybnou silou našich ľudských životov. Je
prejavom najušľachtilejších citov v človeku.
Najsvätejšie Ježišovo Srdce, Božské Srdce,
nám ponúka najistejšiu lásku, lásku samého
Boha.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo
Mesiac jún je v katolíckom svete mesiacom
Božského Srdca Ježišovho. Celý tento mesiac je
zasvätený úcte Ježišovho milujúceho Srdca.
Okrem toho, že si Najsvätejšie Srdce veriaci
pripomínajú každý prvý piatok mesiaca, tak
má ešte v júni zvlášť svoj sviatok. Tento rok
pripadá na štvrtok 27. júna. Objaviť Ježišovo
Srdce znamená spoznať veľkosť lásky, ktorou
sme milovaní. Znamená tiež horieť tou láskou,
ktorá chce priviesť všetkých ľudí k nemu.
Podstata a cieľ úcty k Ježišovmu Srdcu
znamená úplne sa dať k dispozícii Ježišovej
láske, dovoliť, aby si nás získala a cez nás
pôsobila, aby sme sa aj my sami stali
plameňmi v jej žiare. Boh nám ponúka lásku,
ktorá chce, aby sme sa navzájom milovali, aby
sme milovali hriešnikov, aby sme milovali až k
úplnému sebadarovaniu, aby sme milovali
Boha a blížneho, ako seba samého. Skutočnú
útechu nájde jedine človek, ktorý nájde cestu
k Ježišovmu Srdcu – ak sa naučí milovať
spôsobom, ako miloval Ježiš jeho srdcom.
Zásluhu na zavedení tohto sviatku má svätá
Margita Mária Alacoque, ktorá žila v 17.
storočí. Narodila sa 22. júla 1647 vo
Francúzsku. Ako 24-ročná vstúpila do kláštora
a o rok na to zložila rehoľné sľuby. Duchovný
život mladej rehoľníčky sprevádzali mnohé
mystické zážitky. Z toho sa štyri považujú za
najvýznamnejšie pre rozšírenie úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Odohrali sa
v rozpätí necelých dvoch rokov (december 1673
– jún 1675). V prvom zjavení jej Ježiš odhalil,
ako Božské Srdce nesmierne miluje ľudí
a žiada si, aby sa plamene jeho lásky čo
najviac
rozmohli
v
celom
svete.
Na
uskutočnenie zámeru si ju vyvolil ako priepasť
nehodnosti a nevedomosti. Pri druhom sa Ježiš
ukázal na tróne z plameňov ovinutý tŕňovým
vencom (tŕne značili ľudské hriechy), nad
ktorým bol kríž. Pri ďalšom sa jej Ježiš zjavil
žiariaci slávou s piatimi ranami umučenia.
Z jeho tela vychádzali lúče, najmä z hrude, kde
uvidela
milujúce
Ježišovo
Srdce.
Povzbudzovalo ju k častému prijímaniu
Eucharistie, najmä v prvé piatky mesiacov.
Posledné dôležité videnie jej odhalilo nevďak
ľudí i svätokrádeže zasvätených osôb, kňazov
a rehoľníkov. Ježiš žiadal od nej zasadenie sa
za zavedenie sviatku ku cti jeho Srdca.
Apoštolka Ježišovho Najsvätejšieho Srdca sa
oficiálneho
vyhlásenia
sviatku
Cirkvou
nedožila. Zomrela plná Božej lásky v roku 1690
ako 43-ročná.

Socha Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,
Malé Košecké Podhradie
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Ľudské lásky sú nestále a môžu niekedy aj
zlyhať. Božia láska, tá nás miluje od zrodenia
až do večnosti. Všetkých nás s láskou stvorila
a z lásky našich rodičov zrodila. Svätý Pavol
hovorí: viera pominie, nádej prestane, ale láska
nikdy nezanikne. Láska zostane na večné veky.
Skutky lásky nebudú nikdy zabudnuté, budú
vo večnosti odmenené, nekonečnou láskou
v Ježišovom Srdci. O zasvätenie k Božskému
Srdcu môžeme prosiť slovami piesne: „Božské
Srdce, buď s nami, kraľuj, panuj nad nami,
nech sa v našej rodine život viery rozvinie“.
Nielen v rodine ako v základnej bunke
spoločnosti, ale aj v našej obci Košecké
Podhradie, filiálke Košeckej farnosti, sa
chystáme na slávnosť pri soche Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho v Malom Košeckom Podhradí.

Pán Ježiš dal Margite Márii dvanásť
prisľúbení :
1. Všetky milosti potrebné ich stavu
2. Pokoj v rodinách
3. Potechu vo všetkých protivenstvách
4. Ochranu v živote, ale osobitne v hodine
smrti
5. Požehnanie na všetky podujatia a prácu
6. Žriedlo a nekonečné more milosrdenstva v Ježišovom Srdci pre hriešnikov
7. Horlivosť vlažným dušiam
8. Horlivým dušiam pokrok v dokonalosti
9. Požehnanie domov a miest, kde uctievajú obraz Ježišovho Srdca
10. Kňazom milosť pri práci na spáse duší
a milosť pohnúť aj najzatvrdnutejšími
srdcami
11. Tým, čo rozširujú pobožnosť Ježišovho
Srdca, istotu, že budú naveky zapísaní
v samotnom Srdci Ježišovom
12. Sľubujem v prehojnom milosrdenstve
svojho Srdca, že tým, čo si vykonajú
pobožnosť deväť po sebe nasledujúcich
prvých piatkov, dám milosť kajúcnosti,
že nezomrú bez mojej milosti, ani bez
prijatia svätých sviatostí a moje Srdce
im bude bezpečným útočišťom v hodinu
smrti pre ctiteľov Božského Srdca,
ktorých obdarí hojnými milosťami.

Aj tu, na tomto mieste môžeme nájsť
v Ježišovom Srdci pokoj, tak prepotrebný
v dnešnej uponáhľanej dobe. Ježiš nás
všetkých pozýva na túto slávnosť slovami:
„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste
preťažení a ja vás posilním.
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo
mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom;
a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje
jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké“
Prosme spoločne:
„Najsvätejšie Srdce
Ježišovo
lásky
svätej
ohnisko,
stredisko všetkých
sŕdc, plné dobroty a
láskavosti, všetkej
chvály najhodnejšie
posilni nás a zmiluj
sa nad nami!“

Modlitba zasvätenia
Buď pozdravené, Ty zázračné srdce Ježišovo.
Teba chválim, Teba velebím a oslavujem,
Tebe ďakujem, Tebe darujem, zasväcujem
a obetujem svoje srdce.
Prijmi ho a privlastni si ho celé.
Očisti, osvieť a posväť ho, aby si v ňom žil
a ako Kráľ panoval naveky.
Amen.
Naša milá Matka Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho, Oroduj za nás.
Svätý Jozef, vzor a ochranca ctiteľov
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,
Oroduj za nás.
Nech je všade a navždy milované Najsvätejšie
Srdce Ježišovo! Od tohto času až naveky.
Amen.
Pripravila: Marta Galbavá
Foto: Zuzana Kvasnicová, Lenka Štúriková
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Red.: V repertoári spevokolu ste teda mali len
piesne náboženské?

Náš rozhovor – dnes s p. Viliamom Zermeghom

V.Z.: V tom čase áno. Postupne sme však repertoár
rozší-rili aj o iné piesne a začali sme vystupovať pri
rôznych príležitostiach nielen v obci, ale aj v okolí.
Vystupovali sme napr. v Žiline, Púchove, Rajeckej
Lesnej, Nitre...

Znovuzrodenie farského spevokolu
Red.: Môžete nám priblížiť začiatky spevokolu tu v Košeci?
V.Z.: Prvé pokusy sformovať zmiešaný zbor boli na jeseň
roku 1983 pod vedením vtedajšej organistky slečny Beaty
Daňovej z Ilavy. Vekové zloženie ochotných a odhodlaných spevákov bolo od školopovinných dievčat až po
dôchodcov. Už na Vianoce v roku 1983 spevokol zaspieval
niekoľko piesní. Hlavným cieľom však bola príprava na
oslavy 50 rokov kňazskej služby dekana, kanonika
a pápežského preláta vdp. Jozefa Polčina. Tie sa konali
17. júna 1984.

Red.: Spevokol mal teda úspechy, známy bol
takmer na celom Slovensku. Ako pokračovala jeho
činnosť po r. 1989?
V.Z.: Nežná revolúcia nám priniesla nielen demokraciu
a slobodu, ale aj problémy so zamestnaním, hlavne
u mužov.
Mnohí boli pracovne veľmi vyťažení, cestovali ďaleko za
prácou, často na týždňovky. Táto skutočnosť spôsobila
veľmi zlú dochádzku mužov na skúšky i na vystúpenia.
Postupne sa stav ešte viac zhoršoval a často sa stávalo,
že na mužských postoch sa zišli iba dvaja – traja
speváci. Tento stav spôsobil, že spevokol svoju činnosť
v roku 2004 prerušil a prestal verejne účinkovať.

Red.: Ako pokračovala činnosť spevokolu?
V.Z.: Krátko po oslavách slečna Daňová odišla, spevokol
nemal kto viesť a tak prestal spievať. Na organe v tých
rokoch 1985 - 1986 hrával pán Jozef Daňo z Ladiec, ktoré
v tom čase patrili ako filiálka do farnosti Košeca.
Red.: Kedy sa opäť obnovila činnosť spevokolu?
V.Z.: Už v r. 1986 sa zišla skupina asi 20 nadšencov zborového spevu zložená z Košečanov a Ladčanov a pod
mojím vedením sme opäť činnosť spevokolu oživili.
Našim cieľom boli oslavy životného jubilea 75 rokov
dekana vdp. Jozefa Polčina. Po týchto oslavách vznikla
myšlienka vzniku nového zboru, zloženého iba z občanov
Košece. V tom čase organista pán Daňo vážne ochorel
a v roku 1987 zomrel. Potom som na organe začal hrávať
ja a postupne som myšlienku nového spevokolu začal
realizovať.

Red.: Čo alebo kto bol iniciátorom obnovenia činnosti
spevokolu?
V.Z.: Náš súčasný pán farár začal povzbudzovať nás,
farníkov, do rôznych aktivít a jednou z nich bolo
obnovenie činnosti farského spevokolu. A tak som vo
februári 2014, teda po desiatich rokoch, prehovoril asi
20 priateľov zborového spevu so zámerom obnoviť
činnosť farského spevokolu.
Prvou métou bola dôstojná oslava blížiacej sa Veľkej
noci, čo sa nám aj podarilo. Odozva na toto prvé vystúpenie nenechala na seba dlho čakať a začali sa ku nám
pridávať ďalší ochotní speváci.

Red.: A mali ste dosť spevákov a speváčok na všetky
potrebné hlasy?
V.Z.: Ženské hlasy v novom zbore obsadili členky vtedajšieho ženského spevokolu a našlo sa aj dosť mužov na
mužské hlasy – tenor a bas.

Red.: Takže to vyzerá, že nový spevokol nebol len na
„jedno použitie“?
V.Z.: Zatiaľ to vyzerá, že nie. Členovia spevokolu sa
naďalej pravidelne jedenkrát v týždni schádzajú
a nacvičujú nový repertoár. Stále však nemáme dostatok mužov a súčasný stav je taký, že na mužských
postoch spievajú aj ženy. Snažíme sa presvedčiť ďalších mužov – spevákov, ktorí chodia do kostola a vedia
aj dobre spievať. Ale žiaľ „vraj nemajú čas“ obetovať
jednu hodinu svojho času raz za týždeň na skúšku
a tak prispieť k lepšej činnosti spevokolu. Je to smutné
a na škodu dobrej veci.

Tak sa postupne stabilizoval takmer 25 členný
“Kresťanský spevokol“. Tento spieval pri rôznych
príležitostiach, ale hlavne pri cirkevných sviatkoch,
hodoch, birmovkách a pod. V ďalších rokoch sme
postupne spievali na oslavách 55 a 60 rokov
kňazskej služby, 80 rokov veku vdp. Jozefa Polčina.

Red.: Je to ozaj škoda, hodina v týždni nie je až tak
veľa. A na akú akciu sa pripravujete teraz?
V.Z.: Najbližšou cirkevnou udalosťou v našej farnosti
bude Prvé sväté prijímanie detí v nedeľu 1. júna, teda
na Deň detí. Chceme svojou troškou prispieť
k slávnostnému priebehu a oslave tejto, pre naše deti,
takej významnej udalosti v ich kresťanskom živote.
Možno zaspievame aj na slávnosť Božieho tela v nedeľu
22. júna. Chcel by som touto cestou poďakovať
všetkým členkám a členom spevokolu, za ich ochotu
a obetovaný čas pri nácvikoch i vystúpeniach.
Red.: Ďakujeme za rozhovor a prajeme spevokolu i Vám
osobne veľa úspechov v ďalšej činnosti, aby spevokol
ďalej rozvíjal svoju činnosť a získal nových členov do
svojich radov.

Pripravil: Anton Meliš, Foto: Katka Melišová
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Krížová cesta ulicami Košece, 18.4.2014

Púť na Svatý Hostýn, 8.5.2014

Prvé sväté prijímanie, 1.6.2014
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Pripravili sme pre vás i vaše deti aj trocha zábavy. Prajeme príjemné lúštenie!
POZÝVAME VÁS NA
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OSEMSMEROVKA
ALIAS, ANTONOV, ARARAT, BUBNY,
BUKAS, CVIKLA, DIOROVA ŽENA,
ELENKA, FAREBNÝ SVET, GOLIER,
KALOLIS, KLANICE,KOLOVRAT,
KONÁRE, KOSTOLY, KOŠECKÉ
PODHRADIE, KOZEL, LAZAR, LENDL,
LIETADLO, LODNE, MATRAC,
MOZOLE, NEMOTA, NOVIC, OKOVA,
OPOLE, OSTAP, OSTROV, PEKÁRI,
POKLAD, PORTOS, PSANCI, RADCI,
RÁNKO, RESTY, ROPUCHA,
ROZPÁLENÉ DIELCE, SEBCI,
SEMENO, SEVER, SLANÁ, SODOMA,
SOMÁRI, SORTA, SOSNA, STRUK,
SVETER, ŠŤAVEL, TALLIN, TATRAN,
TIPOS, VALEC, VESELÉ FAŠIANGY,
ZAMAT

Pán farár hovorí veriacim na záver svätej omše:
„Drahí veriaci! Mám pre Vás jednu dobrú a jednu zlú správu.
Tá dobrá je, že máme dosť peňazí na opravu nášho kostola.
Zlá správa je, že tieto peniaze sú stále... /dokončenie
v tajničke doplňovačky/
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4
P P H H T T V V T T H H P P

Zasmejte sa!
„Pán doktor, predpíšte mi, prosím nejaké pilulky, trpím
„samomluvou“.
„Pane, to nie žiadna choroba, to je vo vašom veku normálne.“
„To áno, pán doktor, ale kto má tie hlúposti stále počúvať!“
***
Matka napomína dcéru: „Si arogantná, lenivá, neposlušná, drzá...“
„Nekrič tak, mami, musia všetci susedia vedieť, ako si ma
vychovala?“
***
Z Afriky bol do domovského kláštora po čase doručený opäť list otca
misionára. Brat s ním uteká k otcovi opátovi.
„Ctihodný otče, náš otec Placidus si už opäť sťažuje na nedostatok
vody v púšti.“ – „ To predsa robí v každom liste.“
„To áno, lenže teraz je známka prišitá niťou.“

1. Voľný postoj. 2. Druh obilia. 3. Slov. spisovateľ. 4. Okraj.
5. Neveriaci apoštol. 6. Sedí na tróne. 7. Pastier oviec. 8. Patriaci
Vilovi. 9. Takmer. 10. Mladý dobytok. 11. Liečivá bylina. 12. Malý
had. 13. Nie ľavá. 14. Nora líšky.
Správne riešenia z čísla 1/2014: Osemsmerovka: PROSÍM, ĎAKUJEM A PREPÁČ, Sudoku: 891 263 475,
Krížovka: KVETNÁ NEDEĽA
Blahoželáme výhercom z čísla 1/2014: Anna Frýdecká - Košeca, Patrícia Bartošová - Košeca, Samuel Pružinec - Košeca
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1. Vrch v pohorí Poľana. - 2. Budova plná žiakov. - 3. České mužské meno. - 4. Tône. - 5. Kahanec. – 6. Skorý, raňajší
(obrátene). - 7. Nie stará. - 8. Ženatý muž (hov.) - 9. Nie tohto. - 10. Rôsol, huspenina. - 11. Kaprovitá ryba. 12. Obracia. - 13. Japonská značka auta. - 14. Kunovitá dravá šelma. - 15. Prenes inde. - 16. Mesto v USA. 17. Patriaci Anne. - 18. Americká spisovateľka. - 19. Pracovný nástroj mäsiara. - 20. Obetovanie. - 21. Avivážny
prostriedok. - 22. Lúčny porast. - 23. Hral (hov.). - 24. Upadá. - 25. Poškoď draním. - 26. Ohava. - 27. Patriaci Elke. 28. Mladý chlapec (nárečovo). - 29. Ženské meno (6.9.) - 30. Farská budova.
Nápoveď: FLINT, RAYNE, CUCÁK
Riešenia osemsmerovky a doplňovačiek (tajničky) napísané na lístku spolu so svojím menom vhoďte do označenej
schránky vo farskom kostole do 31. júla 2014.
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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