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Nová kaplnka v našej farnosti  

 

V nedeľu 13. júla 2014 o 13-tej hodine sa v našej 

farnosti udiala nevšedná udalosť. Počas slávnostnej 
svätej omše, za účasti viac ako dvesto veriacich, 

bola posvätená nová kaplnka PANNY MÁRIE 

FATIMSKEJ. Kaplnka bola postavená vo filiálke 

Malé Košecké Podhradie, v krásnom prírodnom 

prostredí, v lokalite „Na Muškátke“. O jej postavenie 

sa zaslúžili občania tejto filiálky, za čo im patrí 

veľké poďakovanie a veľké „Pán Boh zaplať!“  

Slávnostnej svätej omše sa okrem nášho 

duchovného otca zúčastnil aj náš bývalý pán farár 

vdp. Ján Findura a kaplán Martin Hruška 

z Považskej Bystrice. Ten v homílii prítomným 

pripomenul symboliku čísla 13 – 13. mája 1917 sa 

vo Fatime zjavila Panna Mária trom súrodencom: 
Lucii, Františkovi a Hyacinte, ktorým sa potom 

zjavovala vždy 13-teho každý mesiac v rovnakú 

hodinu až do októbra. Katolícka cirkev uznala 

pravosť zjavení vo Fatime 13. októbra v roku 1930 

a naša slávnosť posvätenia novej kaplnky Panny 

Márie Fatimskej sa konala 13. júna o 13. hodine.  

Ku slávnostnej atmosfére za krásneho slnečného 
počasia, prispel aj farský spevokol pod vedením 

pána Viliama Zermegha a tiež aj kapela Košečanka.  

Nevšednej a nie každodennej udalosti posvätenia 

kaplnky sa zúčastnili nielen veriaci z Malého 

a Veľkého Podhradia, ale aj veriaci z Košece, Ilavy  

 a Hornej Poruby, ku ktorým sa táto zvesť dostala. 

Bol to pre všetkých krásny duchovný zážitok a iste 

sa všetci zverili Panne Márii Fatimskej pod jej 

ochranu a poprosili ju o pomoc vo svojich 

ťažkostiach a krížoch. 

Po slávnostnom požehnaní a skončení slávnostnej 

svätej omše sa veriaci porozprávali aj s našim 
bývalým farárom vdp. Jánom Findurom, ktorý teraz 

pôsobí vo farnosti Ochodnica. 

Veríme, že ku novej kaplnke si nájdu cestu mnohí 

veriaci nielen z našej farnosti a ich prosby o príhovor 

Panny Márie budú naším Nebeským otcom 

vyslyšané. 

 
Veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľali na príprave  a organizácii tejto 

slávnostnej udalosti - posvätenia novej kaplnky 

v našej farnosti. 

Niekoľko zaujímavostí o novej kaplnke 
Základný kamenný monolit váži viac ako 20 ton. 
Monolit bol dovezený z kameňolomu v Ladcoch. 
Jaskynku pre sošku vytesali kamenári z Púchova. 
Soška Panny Márie Fatimskej bola zakúpená v Poľsku. 
Nápad na postavenie kaplnky bol od pani Paulíny. 
Predošlá kaplnka bola o niekoľko metrov ďalej. Na lipe bol 
obraz Panny Márie a pod ním bola drevená ohrádka, ktorá 
sa už rozpadala.  
Z toho dôvodu ju chcela obnoviť alebo postaviť novú. 
Nápadu sa chytili miestni občania a postavili toto krásne 
dielo, ktoré, pevne veríme, bude priťahovať všetkých 
veriacich a možno i neveriacich.  
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INFORMÁCIE FARSKÉHO ÚRADU 

Farská pastoračná rada 
V priebehu prvého polroka začala v našej farnosti 
pracovať Farská pastoračná rada (FPR) v zložení:  

Janko Porubčan, Monika Martinisková, Janka 
Bartošová, Eva Púčková, Pavol Bartoš, Rastislav Filip, 
Janka Púčková, Michaela Púčková, Zuzana Kvasnicová 
a Alenka Čaplová. 

FPR je poradným zborom farára, ktorý je jej 
predsedom. Jej cieľom je podporovať evanjelizačné 
a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti. Rada 

pomáhala pri príprave a priebehu prvého svätého 
prijímania detí, pri organizovaní pútí, výletov a iných 
podujatí a akcií vo farnosti. Za ich doterajšiu činnosť 
im vyprosujeme Božie požehnanie a prajeme veľa 

úspechov a zdravých nápadov v ich ďalšej činnosti. 
Veríme, že im ich doterajší zápal dlho vydrží.  

Nové nástenky vo farskom kostole 
V mesiaci auguste boli v našom farskom kostole 
inštalované dve nové nástenky. Sú na nich vystavované 
maľby a kresby našich detí z rôznych našich akcií, ako 
bol napr. 2. Farský deň, Prázdninový tábor a pod. 

Detský spevácky zbor opäť nacvičuje 
V piatok 19.9.2014 začal opäť nacvičovať Detský 
spevácky zbor. Pozývame všetky deti, aj tie, ktoré ešte 
v zbore nespievali, aby prišli a rozšírili jeho rady. 
Nácvik býva v piatok od 16:30 hod. na fare. 

Kresťanský spevokol pozýva mužov 
z celej farnosti, ktorí majú záujem v ňom účinkovať, 
aby prišli a predviedli svoje umenie. Nácvik spevokolu 
býva v utorok od 19:00 hod. vo farskom kostole. 

Opravy vo farskom kostole 
V tomto roku chceme ukončiť I. etapu opráv vo 
farskom kostole, zameraných na odstránenie vlhnutia 

múrov kostola. Žiadame veriacich a návštevníkov 
farského kostola o porozumenie a dodržiavanie 
pokynov bezpečnosti počas opráv. 

V treťom štvrťroku si pripomenieme... 
7.10.  Ružencová Panna Mária 

11.10.  Ján XXIII., pápež 
18.10.  Lukáš, evanjelista 
22.10.  Ján Pavol II., pápež 
28.10.  Šimon a Júda, apoštoli 

1.11.  VŠETKÝCH SVÄTÝCH 
2.11.  SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH 

ZOSNULÝCH - Dušičky 
9.11.  Výročie posvätenia Lateránskej Baziliky 

18.11.  Výročie posvätenia bazilík sv. Petra 
a sv. Pavla, apoštolov 

21.11.  Obetovanie Panny Márie 
23.11.  KRISTUS KRÁĽ 
30.11.  Ondrej, apoštol – Prvá adventná nedeľa 

6.12.  Mikuláš, biskup 
8.12.  NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY 

MÁRIE 
24.12.  ŠTEDRÝ DEŇ – Adam a Eva 
25.12.  NARODENIE PÁNA 
26.12.  Sv. Štefan, prvý mučeník  
27.12.  Sv. Ján, apoštol a evanjelista 
28.12.  SVÄTÁ RODINA 
31.12.  KONIEC ROKA – sv. Silvester, pápež 

 

 

Pripravujeme 
19.okt.  Poďakovanie Pánu Bohu za úrodu 

V tretiu nedeľu októbra pripravujeme svätú omšu, 

ktorou poďakujeme Pánu Bohu za úrodu. Pri tejto 

príležitosti vyzdobíme náš farský kostol darmi 

prírody z našich záhrad a polí, ktoré nám Pán Boh 

požehnal. 

okt/nov  Púť farníkov do Šaštína 

Pri príležitosti Roka Sedembolestnej Panny Márie, 

chceme v októbri alebo v novembri, zorganizovať 

púť do národnej svätyne v Šaštíne, aby sme si uctili 
patrónku našej vlasti.  

25.okt.  Zápis na birmovku 

V poslednú októbrovú sobotu sa uskutoční zápis na 

birmovku. Zapisovať sa môžu tohoroční deviataci 

a starší. Miesto a čas bude oznámené včas. 

Bližšie informácie o pripravovaných akciách sa dozviete 
pri nedeľných svätých omšiach a na stránke farnosti. 

 

 
Plastika Sedembolestnej Panny Márie (Marianka) 
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Sviatok Nanebovzatia Panny Márie – 
naše hody. 

Duchovné slávnosti vo farnosti 

Náš farský kostol máme zasvätený Nanebovzatiu 
Panny Márie, a tak v tento sviatok slávime hody. 

Hodová slávnosť v tomto roku pripadla na nedeľu 

17. augusta. No, nielen nedeľa bola slávnosťou 

v pravom slova zmysle. Košecký kostol sa vďaka 

našim šikovným ženám, aj napriek prebiehajúcim 
opravám, zaskvel čistotou a oltáre sa „obliekli“ do 

krásnych kvetinových šiat. Už v sobotu podvečer 

doň mohli veriaci vstúpiť. Zapadajúce lúče slnka 

dopadali na oltár, kde bola slávnostne vystavená 

Sviatosť Oltárna. Kto prišiel, neoľutoval. Šero 

kostola, ticho a jemné melódie boli ako stvorené na 
osobný rozhovor s Pánom Bohom. 

  

 
 

A keď v nedeľné ráno slnko opäť vyskočilo na 
oblohu, pozeralo na slávnostne vyobliekaných ľudí, 

ktorí mierili na sväté omše. Na druhej svätej omši - 

o deviatej hodine, sa k zvukom organu pripojila aj 

dychová hudba Košečanka a počas liturgie svojimi 

piesňami aj náš Kresťanský spevokol. A keď 
v závere náš duchovný otec dal veriacim slávnostné 

požehnanie, každý z nás vychádzal von s príjemným 

pocitom v srdci. Pred kostolom zahrala dychovka 

ešte pár veselých piesní a ľudia odchádzali do 

svojich domovov s úsmevom na tvári.  

 
Nech Pán Boh odmení svojim požehnaním všetkých, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomuto 

krásnemu duchovnému zážitku.  

Text a foto: Miroslava Poliaková 

 

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela 
a Krvi – Božie Telo 

Duchovné slávnosti vo farnosti 

Vo štvrtok 19. júna 2014 si veriaci našej farnosti 
uctili Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (Božie Telo) 

svätou omšou vo farskom kostole a po nej aj 

procesiou. V okolí kostola boli postavené a kvetmi 

slávnostne vyzdobené štyri oltáriky. K nim sa 

procesia so Sviatosťou Oltárnou, za spevu 
veriacich, poberala. Cestu k oltárikom pred 

sprievodom vysypávali dievčatká lupienkami 

z kvetov. Pri každom oltáriku náš duchovný otec 

predniesol naše prosby a spoločne s veriacimi sa 

pomodlil modlitby za ich vyslyšanie naším 

Nebeským otcom. Procesia bola ukončená vo 
farskom kostole záverečnými modlitbami 

a slávnostným požehnaním. 
Text a foto: Anton Meliš 
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Vo filiálke hodovali dva týždne 
Duchovné slávnosti vo farnosti 

Nezvyčajnou raritou sa môže pochváliť naša filiálka 

Košecké Podhradie. V priebehu mesiaca jún, čo je 

asi na Slovensku veľmi zriedkavá skutočnosť, tu 
máme dvoje hody.  

V nedeľu 22. júna sme mali hody v časti Malé a o 

týždeň, 29. júna zasa v časti Veľké Podhradie. 

V časti Malé sú hody na sviatok Najsvätejšieho 

Srdca Ježišovho a svätá omša sa konala pri 

slávnostne vyzdobenej soche Božského Srdca 
v strede obce o 10:30 hod. Socha tu bola postavená 

ešte za pána farára Jozefa Petreka, ktorý v našej 

farnosti pôsobil v rokoch 1992 – 2002.  

 

Prvá svätá omša bola pri tejto soche Božského 

Srdca odslúžená v júni 1996. Odvtedy sa tu sväté 

omše konajú pravidelne každý rok. Počas svätej 

omše, ktorej sa zúčastnilo viac ako sto veriacich, 

obnovil pán farár zasvätenie Podhradskej doliny 
Božskému Srdcu Ježišovmu.  

 

Na záver hodovej svätej omše udelil pán farár 

prítomným veriacim slávnostné požehnanie, ktoré si 

vo svojich srdciach odniesli do svojich domovov 
a rodín. V časti Veľké Košecké Podhradie bývajú 

hody na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla. 

Hodová svätá omša pripadla v tomto roku rovno na 

ich sviatok, nedeľu 29. júna 2014. Keďže 

dopoludnia bolo pekné slnečné počasie, konala sa 

hodová svätá omša pred Kultúrnym domom 
a zúčastnilo sa jej asi stopäťdesiat veriacich. 

 

Pri slávnostne vyzdobenom obetnom stole dal na 

konci svätej omše duchovný otec prítomným 
slávnostné sväté požehnanie. 

 

 

Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí sa 

akýmkoľvek spôsobom podieľali na výzdobe, 
príprave a priebehu hodových svätých omší 

v Malom i vo Veľkom Košeckom Podhradí. Nech 

im Pán Boh požehná.  

Dvojtýždňové hodovanie v našej filiálke však 

nakoniec pokazilo počasie, pre ktoré sa nemohli 
uskutočniť sprievodné akcie na miestom 

futbalovom ihrisku (futbalové zápasy, vystúpenia 

spevákov a humoristov, tombola, hodová 

zábava). Niektoré akcie boli presunuté do 

Kultúrneho domu.  

Text a foto: Zuzana Kvasnicová 
 

 

Štvrté zastavenie 
 

Ako dva postrelené vtáky 

stretli sa Vaše zraky. 

Bola to chvíľa taká krátka. 

V nej večnosť vzťahu dieťa – matka. 

Čoho viac za túto chvíľu malú 

vytrysklo z Vášho zraku: 

                                     bolesti, lásky, žiaľu? 

 

Z tvorby Jána Pekaríka 
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Svätá omša pri kríži na Háji – spomienka na 
rodákov 

Duchovné slávnosti vo farnosti 

Zišiel sa rok s rokom a opäť sa stretli rodáci, 
potomkovia a priatelia pri kríži v osade Háj. 

V poslednú augustovú nedeľu sa tu konala svätá 

omša, ktorá bola obetovaná za rodákov z osady. 

Splnilo sa želanie nášho duchovného otca, ktoré tu 

vyslovil pred rokom – aby tradícia svätých omší 
pokračovala. 

V krásnom prí-

rodnom prostre-

dí, umocnenom 

nádhernou vý-

zdobou sa na 
svätej omši, aj 

napriek neisté-

mu počasiu, zú-

častnilo viac ako 

250 veriacich. 
Prišli nielen z fi-

liálok Malé 

a Veľké Podhra-

die, ale aj z Ko-

šece, Ilavy, Dub-

nice, Hornej Po-
ruby i z iných 

kútov Slovenska. 

Väčšina sa do-

viezla autami, 

niektorí, hlavne 
z Hornej Poruby, putovali pešo cez hory.  

Slávnostnú svätú omšu celebroval náš duchovný 

otec. Vo svojej homílii spomenul aj myšlienku 

svojho otca, že dobrý rodák sa vracia do svojho 

rodiska dvakrát v roku. Raz na sviatok Všetkých 

svätých, aby si uctil pamiatku zosnulých 
príbuzných. Druhý krát prichádza na hody, aby sa 

stretol so žijúcimi príbuznými a priateľmi. 

 

Aj tu pri kríži na Háji sa zišli bývalí rodáci, či deti 

a vnúčatá rodákov, ktorých životný osud rozvial 

takmer do všetkých končín Slovenska. Zišli sa tu 

priatelia, známi, veriaci, ktorí si chceli aj takto 
spríjemniť nedeľu a prežiť iný duchovný zážitok. 

 

Po svätej omši sa prítomní zvítali a prehodili 

zopár slov. Pri dobrom obede, guláši či kávičke 

zaspomínali na svojich predkov a časy minulé. 
Všetci si veľmi ceníme možnosť aspoň raz v roku 

sa stretnúť s tými, ktorých tak často nevídame, 

spomenúť si na našich zosnulých rodičov, starých 

rodičov, priateľov i ostatných, nielen z tejto osady. 

Svojou prítomnosťou a aktívnou účasťou na 
priebehu svätej omše prekvapil Kresťanský 

spevokol z Košece, ktorý vedie pán Viliam 

Zermegh. Ich piesne dodali svätej omši 

dôstojnejší ráz, za čo im patrí veľké „Pán Boh 

zaplať!“ 

 

Ďakujeme aj pánu Rastislavovi Čepákovi za 

hudobné sprevádzanie počas svätej omše 
a všetkým ostatným, ktorí sa akýmkoľvek 

spôsobom podieľali na príprave a priebehu svätej 

omše. Veríme, že o rok sa tu všetci v zdraví opäť 

stretneme a prežijeme peknú duchovnú slávnosť. 

Text: Anton Meliš, Foto: Katarína Melišová 
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Výlet k jazeru pod Vápčom 

Šport, turistika, výlety 

Na nedeľu Najsvätejšej Trojice, ktorá bola zároveň aj 

Dňom otcov, zorganizoval pán farár turistický výlet 

ku jazeru „Na jame“, ktoré sa nachádza na úpätí 
vrchu Vápeč. Zraz účastníkov, ktorých sa zišlo 

takmer päťdesiat, bol na pravé poludnie v osade 

Háj, v Malom Košeckom Podhradí. Na turistickú 

vychádzku sa vybrali rodiny s deťmi, starí rodičia 

s vnúčatami, miništranti, dôchodcovia i tínedžeri 
z Košece, Malého i Veľkého Podhradia. Zopár 

oteckov, či starých otcov aj takto netradične oslávilo 

svoj Deň otcov. 

Pochod po žltej 

Nabalení netradičným nedeľným obedom (klobásky, 

špekáčky, slanina) sa účastníci vydali po žltej 
značke k svojmu cieľu, k jazeru pod Vápčom. 

Tempo začali udávať miništranti, ale postupne ho 

zvoľňovali a čakali na ostatných. Neskôr začali 

zaostávať tí skôr narodení, ale aj oni túru zvládli. 

Sily im asi po pol hodinovej chôdzi dodal pohľad na 
Vápeč, ktorý sa pred nimi znenazdajky zjavil po 

východe z lesíka na rozkvitnutú lúku. Zdal sa tak 

blízko... Po prejdení ďalším lesíkom boli opäť na 

lúke a opäť lesík a zasa lúka a opäť pred nimi 

Vápeč, hrdo sa týčiaci k nebu. A ešte bolo treba ísť 

a ísť...  

Jazero – náš cieľ 

Konečne po asi hodinovej chôdzi lemovanej 

stromami a po rozkvitnutých lúkach dorazili k 

jazeru pod dominantou nad Hornou Porubou, pod 

vrchom Vápeč, najskôr mládežníci. Postupne sa 
k jazeru vyštverali aj ostatní účastníci turistického 

výletu. Tí, ktorí pri jazere ešte neboli, boli 

prostredím jazera očarení. Na hladine jazera 

rozkvitnuté lekná, v jazere desiatky plávajúcich 

rybičiek i veľkých rýb, priezračná dotekajúca voda, 

okolo krásna príroda... Pri jazere je postavený zrub, 
kde sa možno v prípade nepriaznivého počasia 

skryť, posedieť, ba aj opekať v kamennom krbe. 

A odvážlivci tu dokonca môžu aj prespať... Na 

čistinke pred zrubom je veľké ohnisko a okolo kláty 

na sedenie. Oteckovia sa ihneď podujali rozložiť 
ohník na prípravu nedeľného obeda. Mládež po 

obhliadke jazera a nakŕmení rybičiek rožkami či 

chlebíkom, začala pripravovať pod vedením pána 

farára ihrisko na futbalový duel. O chvíľu už stáli 

tyčky ako bránky a zápas mohol začať. Zápas to bol 

urputný, tvrdý. A výsledok?! Každé družstvo tvrdilo, 
že vyhrali oni. Takže výsledok vie len ten Najvyšší 

rozhodca.  

Zakiaľ čo mládež naháňala loptu, ostatní pri ohníku 

opekali. Všetkým v krásnej prírode veľmi chutilo 

a opekané dobroty rýchlo mizli vo vyhladovaných 
bruchách. 
Asi po hodine nášho pobytu pri jazere, dorazili aj 

štyria „diaľkoví“ turisti, ktorí na túru vyrazili pešo 

až z Košece. Pani Pajgerová s dvoma priateľkami 

a ich „bodygard“ pán Rafaj prešli cez Sokol a osadu 

Háj. Úctyhodný výkon!  

 

Všetci boli spokojní 

Niektorých účastníkov lákal aj vrchol Vápča, ale 
odvahu postupne strácali. Možno nabudúce... 

Všetci si užili pri jazierku krásne nedeľné 

popoludnie, pochutili si na opečených klobásach, 

slanine či špekačkach, zapili čerstvou pramenitou 

vodou, podebatovali, pokochali sa krásnym 
výhľadom na obec Hornú Porubu a vrchy, ktoré 

ju obklopujú – Vlčinec, Záhumennú, Ničovú 

a Homôlku. Po niekoľkých hodinách sa začali 

účastníci rozchádzať. Niektorí šli pohľadať hríby, 

iní sa ponáhľali za svojimi povinnosťami, iní šli 

len tak poblúdiť po okolitých lesoch a vrátili sa do 
svojich domovov. 

Všetkým sa však výlet páčil a súhlasne sa 

dohodli, že si ho radi niekedy v budúcnosti 

zopakujú. 
Text: Anton Meliš, Foto: Zuzana Kvasnicová 
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Druhý Farský deň 
Šport, turistika, výlety 

 

Po týždňoch príprav a niekoľkých daždivých dňoch sa 
obloha vyjasnila a nič nebránilo prežiť pekný farský deň. 

V tomto roku to už bol druhý ročník a konal sa 5. júla 
2014 v športovom areáli v Košeci. Už od skorého rána tu 
bolo rušno. Chystali sa stanoviská na detské súťaže, 
trampolína, robila sa výzdoba a hlavne sa začalo 
s prípravou chutného guláša. Krátko pred desiatou 
hodinou sa ukázali prví účastníci.  

Súťaže deti zaujali 
Farský deň oficiálne zahájil pán farár Ján Čepela a deti 
sa ihneď rozpŕchli po areáli. Každé dieťa dostalo 
účastnícky diplom, na ktorý zbieralo pečiatky za 
absolvovanie každého stanoviska a zdolanie všetkých 
disciplín. Stanovísk bolo desať a deti súťažili v: slalome 
na kolobežke, triedení štuplíkov podľa farieb, triafaní 
plechoviek, chôdzi s knihou na hlave, v skladaní kvietkov, 
triafaní do šaša, hádzaní krúžkov na paličky, navliekaní 
koráliek, priraďovaní zvieratiek, skákaní vo vreci, skákaní 
cez švihadlo, chôdzi na chodúľoch a hádzaní do 
basketbalového koša. Súťaže boli prispôsobené tak, aby 
ich zvládli aj menšie deti a povolená bola aj pomoc 
rodičov. Ani starší účastníci nezapreli v sebe dieťa 
a zapojili sa do súťaží.  

 

Všetci vyhrali 
Okolo 13-tej hodiny boli vyhlásené výsledky. Odmenený 
bol každý, kto nazbieral všetky pečiatky. A potom sme si 
všetci pochutnali na výbornom guláši, aby sme plní síl 
pokračovali v zábave. Chvíle po obede nám spríjemnil aj 
Kresťanský spevokol svojimi piesňami. Slniečko nám na 
chvíľu schovali mraky, z ktorých sa spustil dážď. Nikomu 
to však neprekážalo, veď schovať sa bolo kde a zabaviť sa 
dalo aj pod strechou. Po krátkom daždi deti pokračovali 

v skákaní na trampolíne, vození na kolotoči 
i kolobežkách. Poniektoré sa rozbehli aj na ihrisko 
ponaháňať loptu a zahrať si futbal.  

 

Najväčšou výzvou pre deti ale boli jednoznačne - 
chodúle. Atrakcia, ktorá sa podávala z rúk do rúk. Tí 
trpezlivejší, ktorí to nevzdali po prvom neúspechu, 
nakoniec na nich chodili jedna radosť.  

 

 

...a prišla Sedmerovanka 
Dospelým urobila radosť neohlásená návšteva kapely 
Sedmerovanka. Odvážnejší si pri tónoch piesní aj 
zatancovali, ostatní iba počúvali a popritom debatovali 
a nadväzovali nové známosti. Po odchode kapely, asi o 
17- tej hodine, sa účastníci farského dňa začali pomaly 
rozchádzať a v areáli športoviska zostali len 
usporiadatelia. Bolo treba upratať, pobaliť veci 
a zanechať a odovzdať areál v stave, v akom ho prebrali 
od správcu. Spokojnosť s prežitým dňom vyjadrili ako 

deti, tak i návštevníci a usporiadatelia. Spoločne sa 
určite všetci tešíme na ďalší ročník v roku 2015. 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri príprave, tým 
ktorí nás podporili či už finančne alebo morálne, tým 
ktorí sa zúčastnili, pretože bez nich by to nebolo ono, 
ale i tým, ktorí priniesli sladké i slané dobroty 
z vlastnej kuchyne. ĎAKUJEME!  

Text: Zuzana Kvasnicová, Foto: Veronika Melišová 
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Prázdninový tábor v Podskalí 
Šport, turistika, výlety 

Na konci augusta, keď sa už deti pomaly chystajú do 
školy, zbalilo 25 detí našej farnosti svoje kufre a šli 
stráviť posledné prázdninové dni do tábora v Podskalí. 

Cestou do tábora sa zastavili na Lednickom a Považskom 
hrade. Oboznámili sa s ich históriou, vyskúšali si pečenie 
jednoduchých placiek na kameni, obdivovali keramiku 
a sledovali pri práci dobrovoľníkov, ktorí opravujú 
zrúcaniny, aby sa zachovali aj pre budúce generácie. 
Potom ich cesta viedla do tábora Chachaland v Podskalí. 
Chata s názvom Sitno už bola prichystaná. Deti sa 
ubytovali a čakalo ich spoločné voľné popoludnie. Po 
výdatnej večeri pripravili pre nich vedúci nočnú hru.  

Nočná hra – zážitok 
Hra sa začala krátko po zotmení. Na trase vyznačenej 
špagátikom a horiacimi fakľami čakalo na deti zopár 
úloh, ktoré preverili nielen ich odvahu, ale aj šikovnosť 
a vedomosti. Deti hádali hádanky, preliezali tmavým 
tunelom, so zatvorenými očami ochutnávali a hádali 
jedlá, kľučkovali podľa šípok cez tmavý lesík, cestičkou 
okolo potoka, pri ktorom striehli dve strašidielka, hľadali 
lano. To ich doviedlo k poslednej úlohe, kde si vo 

vedierku so zatvorenými očami vylovili malú odmenu. 
Keď všetky deti úspešne zdolali určenú trasu, zišli sa 
v klubovni, kde každé z nich dostalo cenu za odvahu. 
Dostať deti do postele bolo veru náročné, niektoré ešte 
i po polnoci debatovali o zážitkoch z celého dňa.  

Návšteva Ekofarmy 
Človek by povedal, že ráno bude problém ich zobudiť, ale 
verte – neverte už o 5:30 bolo počuť prvé hlasy. Po malej 
rannej rozcvičke a po raňajkách si zbalili deti vodu do 
batôžkov a poľnou cestou cez lúku sa vybrali do 
neďalekej dedinky Podskalie na Ekofarmu. Tu nám jej 
majiteľ spravil malú exkurziu. Chovajú tu hovädzí 
dobytok na mäso, kone, na ktorých je možnosť si aj 
zajazdiť a deti túto šancu samozrejme využili. Ďalej tu 
mali možnosť vidieť ovce, oslíkov i prasiatka. 

Na farme majú aj pole s liečivými bylinkami, ktoré sušia 
v sušiarni a potom porciujú do vreciek. Tiež sa tu starajú 
asi o 60 včelích rodín, ale k tým sa deti neodvážili 
priblížiť. Med i čaje predávajú farmári vo svojej predajni 
priamo na farme. Deti mali možnosť ochutnať med 
s drienkami, po ktorom sa len tak zaprášilo. Niektorí si 

med zakúpili aj domov. Po prehliadke farmy nám svoje 
dvere otvorili aj v miestnom pohostinstve, čo vybavila 
Alenka Čaplová, keďže pozná majiteľa. Na osvieženie si 
deti mohli vybrať z pestrej ponuky nanukov. Pred nami 
bola cesta späť do tábora, kde už na nás čakal chutný 
obed.  

Táborová olympiáda 
Počas poobedňajšej siesty pripravili vedúci deťom 
táborovú olympiádu. Deti absolvovali športové disciplíny: 
hod na cieľ, skákanie vo vreci, kačací slalom, kopanie 
lopty do bránky, prekážkovú dráhu, odrážanie loptičky, 
no a hitom boli, tak isto ako na farskom dni, chodúle. 
Deti, ktoré prešli všetky stanovištia, obsadili stoličky pri 
stoloch a vyrábali náhrdelníky a náramky pre seba i pre 
mamičky.  

Skúšali skladať aj papierové labute a pliesť náramky 
z bužíriek. Komu sa nechcelo navliekať korálky, ten 
kreslil. Diela malých výtvarníkov si môžete pozrieť na 

nástenkách v kostole. 

 Obľúbenou zá-
bavou detí bol 
aj bublifuk, 
ktorý im pri-
pravil vedúci 
tábora Pavel. 
Deti robili 
veľké, ba až 
obrovské bu-
bliny, z kto-
rých mali veľ-
kú radosť. Po-
čas dňa nás 
prišli pozrieť aj 
rodičia niekto-
rých detí a pri-
niesli nám do-

broty domácej 
výroby. 

Podvečer nás 
navštívil aj pán 

farár, ktorý 
s nami posedel pri ohníku. V kuchyni nám tety 
kuchárky nabalili špekáčiky, klobásky, slaninu, chlieb 
a ďalšie dobroty potrebné na správnu opekačku. Pri 
ohni si deti rozprávali veselé vtipy i strašidelné príbehy.  

Zaspávanie im v tento večer nerobilo problém a po 23-
tej hodine už na chate zavládlo ticho. Ráno, na ďalší 
deň, bolo už aj vstávanie trochu ťažšie. Poniektorí 
vstávali veru až tesne pred raňajkami 

Výstup na Podskalský Roháč  
V  posledný deň tábora mali naplánovanú túru na 
neďaleký Podskalský Roháč. Pridal sa k nám aj pán 
farár, ktorý prišiel po odslúžení rannej svätej omše. 
Spoločne sme sa teda vydali na cestu. Asi po trištvrte 
hodine sme dorazili na najnáročnejší úsek túry. Bolo 
treba podliezť veľkú skalu cez otvor s priemerom asi 
60cm a zdolať prudký úsek skalnatého chodníka. 
Z bezpečnostných dôvodov sa vedúci tábora rozhodli 
neriskovať. Menšie deti i tie, ktoré si na zdolanie tohto 
náročného úseku netrúfli, sa aj s niektorými vedúcimi 
vydali na spiatočnú cestu.  

Pár odvážlivcov išlo ďalej a vyšliapali až na vrchol 
Roháča. Tu sa im, ako odmena za namáhavý výstup, 
naskytol vďaka krásnemu počasiu nádherný výhľad na 
okolitú krajinu. Videli areál tábora, blízku dedinku 
Podskalie, ale i vzdialený Vršatec a vrch Kľak. Po 

zostupe z Roháča sme sa opäť všetci stretli pri kaplnke, 
ktorá stojí na začiatku turistického chodníka. Tu sme 
sa spevom i spoločnou modlitbou poďakovali Pánu 
Bohu i Panne Márii za úspešné zvládnutie túry i za 
pekné prežité tri dni. Čakal nás ešte chutný obed a po 
ňom balenie a návrat domov.  

Šťastný návrat 
Prvý ročník tábora dopadol viac ako úspešne. Deti si 
našli nových kamarátov, utužili už existujúce 
priateľstvá a videli zas kúsok nášho krásneho 
Slovenska.  

Veľké poďakovanie patrí vedúcim, ktorí obetovali svoju 

energiu i čas a pripravili pre deti tento tábor. Už teraz 
určite uvažujú o tom, kam pôjdu s deťmi o rok.  

Veríme, že deťom sa páčilo a o rok sa všetky, alebo 
väčšina z nich, zíde zas spolu v tábore.  

DOVIDENIA o rok, priatelia! 

Text a foto: Zuzana Kvasnicová 
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Dejiny farnosti Košeca 
Milí čitatelia, 
od budúceho čísla našich Novín farnosti Košeca 
budeme uverejňovať dejiny našej farnosti. Základom 
k tomuto počinu je pre nás Diplomová práca Mariána 
Vojteka, ktorú vypracoval v roku 2001. ICLic. Mgr. 
Marián Vojtek je naším rodákom a vyštudoval Teologický 
inštitút na Rímsko-katolíckej Cyrilometodskej 
Bohosloveckej fakulte v Nitre. Dnes pôsobí ako 
administrátor v Krásne nad Kysucou. Vo svojej 
diplomovej práci spracoval dejiny našej farnosti od jej 

vzniku do roku 1890. Za túto prácu, ktorá bola veľmi 
náročná a mravenčia, si zasluhuje veľký obdiv a uznanie. 
Je to asi prvý ucelený pokus zmapovať dejiny našej 
farnosti. Čo ho k tejto tematike viedlo? V úvode svojej 
diplomovej práce to zdôvodňuje takto: 

„Človek má vo svojej pamäti ukryté spomienky z milosti. 
Mnohé z nich  sú radostné a napĺňajú ho potešením. 
K týmto spomienkam patrí i spomienka na rodisko, na 
svoju „rodnú hrudu“ a rodný dom. Toto vyvoláva v človeku 
príjemné pocity, keď si človek spomína na začiatok svojho 
života, na kruh rodiny, v ktorej vyrastal, na vlastné detstvo 
a mladosť a tiež spomienky na tých, ktorí  ovplyvnili jeho 
život v jeho vývoji a spolupracovali v jeho formovaní. Toto 
bol i prvý dôvod, prečo som si vybral túto tému. Chcel som 
poukázať na dejiny farnosti Košeca – mojej farnosti, 
v ktorej som vyrastal. Druhý dôvod spočíva v neznalosti 
alebo v čiastkových, úlomkových informáciách o dejinách 
košeckej farnosti pre veriacich farníkov. Veľkým impulzom 
pre mňa bola hodová kázeň p. kanonika Ladislava Belása 
z 20.8.1995, ktorá poukázala na bohatosť dejín košeckej 
farnosti. Preto i z tohto podnetu by som chcel touto prácou 
prelomiť múr neznalosti. Posledný dôvod vychádza z toho 
faktu, že v Košeci pôsobilo veľa významných duchovných 
osobností, ktorí popri pozdvihnutí a formovaní duchovného 
rastu a života veriacich mali vplyv aj na rozvoj kultúrneho , 
národného, literárneho a sociálneho života Slovákov. 

Pri písaní diplomovej práce som vychádzal hlavne 
z kánonických vizitácií, matrík a z maďarských novín 
Nyitramegyei Szemie, ale aj z iných historických 
materiálov, ako napr. Holubyho Materiál k dejinám 
evanjelickej cirkvi stolice Trenčianskej, atď. Prácu som 
rozdelil na niekoľko častí. Najskôr som podal základné 
informácie o obci Košeca a Košeckom panstve. Potom som 
urobil prierez  históriou farnosti až do roku 1890. Toto 
ohraničenie som si zvolil nielen preto, lebo v tomto roku 
zomrel významný košecký farár, ktorého zásluhou 
prebehla príprava súčasného kostola na konsekráciu 
(posvätenie, pozn. redakcie) a za jeho prítomnosti i 

samotná konsekrácia, ale aj preto, lebo keby som sa 
zaoberal dejinami farnosti až do dnešných čias, bolo by to 
veľmi veľa informácií a počet strán. Keby som chcel všetky 
tieto fakty spomenúť, mnohé by boli, vzhľadom na rozsah 
práce zaznačené len povrchne a čiastkovo. Ďalej by som sa 
v práci chcel venovať obdobiu reformácie, ktorá neobišla 
ani našu farnosť. Nakoniec by som svoju pozornosť 
upriamil na najväčší prínos mojej práce, a to na kňazov, 
ktorí u nás pôsobili do roku 1890 a ktorí tu zohrali veľmi 
dôležitú úlohu. Ba odvážim sa povedať, že niektorí zohrali 
dôležitú rolu i v rámci celého Slovenska.“ 
Prinášané dejiny farnosti Košeca nebudú doslovným 
opisom diplomovej práce ICLic. Mgr. Mariána Vojteka. 

Výťahom základných informácií z jeho práce chceme 
veriacich farnosti oboznámiť z bohatými dejinami našej 
farnosti. Chceme aspoň takto čiastočne splniť želanie 
autora diplomovej práce o Dejinách farnosti Košeca do 
roku 1890, ktoré napísal v závere svojej práce, lebo nie 
každý veriaci farnosti má možnosť prečítať si jeho 
diplomovú prácu. 

 „Myslím si a dúfam, že som aspoň sčasti odkryl tak 
bohatú históriu, akou je história farnosti Košeca. Ak 
niekto bude čítať túto prácu a nájde v nej nejaké 
informácie a poznatky o ktorých nevedel, veľmi ma 
poteší, že som mu pomohol obohatiť horizont jeho 
vedomosti. Potom by som aj mohol povedať, že moja 
práca splnila svoj cieľ. 

To, že spracovanie dejín farnosti Košeca a získanie 
potrebných materiálov nebola ľahká práca, priznáva aj 
samotný autor: 

„Som si vedomý i nedostatkov v práci, nebolo možné 
získať všetky materiály a dokumenty... Veľa 
historických materiálov z najstarších období ...zmizlo pri 
zničení košeckého hradu ... pri nepokojoch na prelome 
17. a 18. storočia,  ale i v 20. storočí komunistickým 

režimom.“ 

A v čom vidí najväčší prínos svojej práce? 

„...v predstavení kňazov, ktorí ako dušpastieri pôsobili 
v Košeci.“ 

S Božou pomocou a pomocou svojich nadriadených 
a priateľov sa mu napokon táto skvelá práca podarila 
a v jej závere nezabudol ani na poďakovanie za pomoc: 

„Na záver by som sa chcel poďakovať tým, ktorí mi 
pomáhali pri písaní diplomovej práce. Moja vďaka patrí 
pánu kanonikovi Mons. ThDr. Ladislavovi Belásovi, 
ktorý mi pomáhal zhromažďovať potrebný materiál 
a prekladal latinské texty niektorých dokumentov. 
Taktiež by som sa chcel poďakovať môjmu konzultantovi 
Mons. prof. ThDr. Viliamovi Judákovi, rektorovi 
Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre,... i Štefanovi 
Ráczovi za preklad maďarských textov a zosnulému 
Jozefovi Surovému za súkromný materiál o dejinách 
Košece.“ 

Veríme, že vám priblížením histórie našej farnosti 
prinesieme fakty a informácie, o ktorých mnohí z vás 
nič nevedeli, ani netušili a zaujmú vás. Nezabudnite, 
začneme už v budúcom čísle, niekedy pred Vianočnými 
sviatkami. 

Redakcia 

 

Kaplnka Panny Márie Fatimskej (M.K. Podhradie) 
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So spevom po Slovensku... 
Šport, turistika, výlety 

Kresťanský spevokol v našej farnosti po obnovení svojej 
činnosti spríjemnil svojimi piesňami už nejednu svätú 
omšu. Na konci augusta sa speváci (povzbudení svojimi 
malými úspechmi) rozhodli prezentovať aj okolitému 
svetu a vybrali sa spoločne so svojimi rodinnými 
príslušníkmi na spevácko-poznávací výlet na Kysuce. 

Počasie (inak daždivé) sa v tento deň umúdrilo a už ráno 
to vyzeralo na príjemný deň. Ten začal návštevou 
skanzenu kysuckej dediny vo Vychylovke, súčasťou 

ktorého bola aj jazda na vláčiku historickej lesnej 
úvraťovej železnice. Zaspomínali sme si spolu na ľudové 
tradície a mnohé zvyky. Pri kostolíku, ktorý je zasvätený 
Panne Márii, sme poslali do nebies pozdrav a zaspievali 
našej nebeskej Matke. Po prehliadke skanzenu sme 

zamierili do Starej Bystrice, kde sme po dobrom obede 
spoločne navštívili Slovenský orloj na námestí. Objavili 
sme tajomstvá vzniku tohto slovenského unikátu 
a spravili si spoločnú fotografiu na pamiatku. 

Ďalšou zastávkou nášho výletu bola návšteva Ochodnice. 
V tejto obci pôsobí duchovný otec Ján Findura, ktorý bol 
dlhé roky správcom farnosti v Košeci a zároveň z 
Ochodnice k nám, do Košece, prišiel pán farár Ján 
Čepela. Po srdečnom zvítaní pána farára Finduru so 
svojimi bývalými farníkmi sa ochodnická fara rozozvučala 
piesňami z Považia. A nielen fara. O niečo neskôr sa aj 
ochodnickým kostolom počas liturgie svätej omše niesli 
tóny našich piesní. Uznanlivé pohľady a záverečný 
potlesk ochodnických farníkov nám boli veľkou odmenou. 

Po príjemne strávených chvíľach sme sa v dobrej nálade 
vrátili domov. A všetkým členom spevokolu budú tento 
výlet ešte dlho pripomínať slová jednej z našich piesní... 
„Toto bol deň, ktorý dal nám Pán...“ 

Text: Viliam Zermegh, Foto: Miroslava Poliaková 

 
Slovenský orloj – Stará Bystrica 

 
Skanzen Vychylovka 

 Rodinný výlet na Staré Hory a do Habakukov 

Šport, turistika, výlety 

Prvý september bol v minulosti prvým školským dňom. 
Teraz je tento deň štátnym sviatkom a Dňom ústavy 
Slovenskej republiky. A ako využiť takýto voľný deň? 
No predsa zaujímavým výletom. Farská rada dala opäť 
hlavy dokopy a cieľ bol zrazu jasný. Pôjde sa do 
Habakukov na Donovaloch a na Staré Hory. Habakuky, 
sú malá rozprávková dedinka, neďaleko ktorej je 
známe mariánske pútnické miesto Staré Hory. Počasie 
výletníkom od rána neprialo. Celou cestou pršalo 
a bolo zamračené. 

 

V Habakukoch 

Po príchode do Habakukov, akoby švihol čarovným 
prútikom, prestalo pršať a na oblohe sa ukázalo 
slniečko. V rozprávkovej dedinke nám herci zahrali 
rozprávky z tvorby známeho zberateľa ľudových 
rozprávok Pavla Dobšinského. Mali sme možnosť vidieť 
rozprávky ako Zlatá priadka, Fundži palica a cepy von 
z vreca, Trojruža, O hlúpom Kubovi a Tri perá z draka. 
Rozprávky sa odohrávali v rozprávkových domčekoch, 
v altánku i v amfiteátri. Po poslednej rozprávke, akoby 
počasie čakalo len na ňu, obloha sa opäť zatiahla 
a začalo pršať. 

Na Starých Horách 

To sme sa už usádzali v autobuse a vydali sme sa 
smerom na Staré Hory. Niektorí tu už boli viackrát 
a iní prvý raz. V obchodíku pri parkovisku sme mali 
možnosť zakúpiť si suveníry a potom sme sa vybrali na 
krátku púť k soche Panny Márie a ku Studničke. 
Spoločne sme sa pomodlili a načerpali sme si vodu 

z prameňa, ktorý vyteká na mieste, kde bola zakopaná 
socha Panny Márie, aby ju tak ochránili pred zničením. 
Táto socha je teraz na hlavnom oltári v Bazilike 
Návštevy Panny Márie. Spiatočná cesta nám rýchlo 

ubehla, niekoľkí pútnici ju od únavy prespali. 

 
Text: Farská rada , Foto: Veronika Melišová 
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Fotovýber z akcií 

 
So spevom po Slovensku... (Ochodnica) 

 

 
Tábor Chachaland v Podskalí - maxibubliny 

 
Hrad Lednica 

 

 

 
Tábor Chachaland v Podskalí 

 
Podskalský Roháč 

 
Kaplnka pod Podskalským Roháčom 
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Pripravili sme pre vás i vaše deti aj trochu zábavy. Prajeme príjemné lúštenie! 

Ovocie dozrieva vďaka slnku, (pokračovanie v tajničke)  KRÍŽOVKA 
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VODOROVNE: A. Zápasisko  - Koniec tajničky -  
nie sladko. B.  Líščí brloh – najdlhší beh – orga-
nická zlúčenina. C. Starý  otec, po nem. – balík 
(zastar.)  - Eduard po dom. – nie po franc. – 
mužské meno (5.12.). D. Značka lantánu – sto-
lársky pracovný stôl – Chaplinov film – športový 
úbor – abvolt (značka). E. Slabomyseľný človek – 
hodnota (latin.) – íver (nár.).  F. Stred tajničky.  
G. Osobné zámeno – opäť, znova – fajči vo – 
lotyšské  platidlo  –  značka ruských lietadiel      
H. Horská služba (skr.) – vysoko (hud.) – bývalý 
kanadský hokejista – športové tašky – existuj.     
I. Zväzok raždia – odstrániš chybu – prvý muž.    
J. Bývalý taliansky futbalista – športovci na kurte 
– nič. K. Ženské meno (8.3.) - Začiatok tajničky – 
mobilný telefón.    

ZVISLE: 1. Druh jaštera – smerom hore. 2. Čierne zlato – ruská rieka – štýl (nem.) 3. Epocha – talianske jedlo – Adamova družka. 4. Predložka – 
zoral – chlieb (po špan.). 5. Milenec (zast.) – zabezpečenie. 6. Lesklý náter – kvetina – oplodni peľom. 7. Plošné miery – polynézsky opojný 
nápoj – rozrývaj – nuž (nár.). 8. Vysádzala – cop (po angl.). 9. Opytovacie zámeno -  získavajú mlieko – EČV Rožňavy – áno (po tal.). 10. Epocha – 
kyjak – pozdravuje hosťa. 11. Sliedi, pátra – mesto v Česku. 12. Leukocyt (skr.) – nevďačnosť – český súhlas. 13. Naša politická strana – značka 
španielských áut (mn. č.) – listnatý strom. 14. Grafická značka tónu – ruská kozmická agentúra (skr.) – kosili. 15. Ťažký kov – živočích (po latin.). 
POMÔCKY: OPA – NON – VALOR – ALTO – ORR  - RIVA – PAN –BRAID. 

Zasmejte sa! 
Beží babka v nedeľu ráno dolu dedinou na svätú omšu.  
Stretne ju malý Jurko a pýta sa: „Babka, prečo máte pod pazuchou kus slaniny?“ 
Babka: „Jéj, zas som hodila modlitebnú knižku do hrnca s kapustou!“ 
* * * 
Istý vrátnik išiel po nočnej zmene na svätú omšu a zadriemal. Keď kostolník vyberal 
do zvončeka, tak mu ním zacengal pri uchu. Vrátnik sa prebudil, chytil zvonček do 
ruky a nahlas zvolal: „ Prosím, tu mäsopriemysel!“ 

HREBEŇOVKA 

Ležia dvaja leňochodi bez pohybu na konároch. Ležia 
jeden deň, ležia druhý, tretí a na štvrtý deň začne 
jeden pomaly otáčať hlavu. Druhý mu hovorí: (tajnička 
v spojených hrebeňovkách). 
Legenda: 1. Lasicovitá šelma. 2. Rybárske potreby. 
3. Zápalka (zast.). 4. Výsledok sčítania. 5. Stroj na 
úpravu ľadu. 6. Slávnostné haly. 7. Suchá časť obilia. 
8. Poskakujú. 9. Malá jama. 10. Zastaň! 

Riešenia osemsmerovky a doplňovačiek (tajničky) napísané na lístku 
spolu so svojím menom vhoďte do označenej schránky vo farskom 
kostole do 30. novembra 2014. 

Troch vylosovaných výhercov odmeníme peknými cenami.  
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Správne riešenia z čísla 2/2014:  
Osemsmerovka: Petropavlovské hody. Doplňovačka 1: ...vo Vašich 

vreckách. Doplňovačka 2: Požehnané prázdniny želá redakcia.  
Blahoželáme výhercom z čísla 2/2014:  

Anne Ďuríkovej, Jánovi Glórikovi a Samuelovi Pružincovi 

DOPLŇOVAČKY 
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1. Biblické mesto hriechu. 2. Povedala. 3. Posväcujú (vodu). 4. Obvody, okrsky. 5. Stávala sa slabšou. 6. Odroda jabĺk. 7. Sliedia, pátrajú. 
8. Parameter. 9. Dieťa bez rodičov. 10. Nie hustá. 11. Zničia ohňom. 12. Nerozhodný výsledok. 13. Steblo slamy. 14. Hazardná hra. 
15. Zachránia. 16. Slovenská rieka. 17. Vedľa bývajúca. 18. Kričala. 19. Majúca smäd. 20. Zručnosť, šikovnosť. 21. Utýral. 22. Kuriozita. 23. Malá 
stuha.  24. Ženské meno. 25. Popoludňajší odpočinok. 26. Poranila. 27. Malá sieť. 28. Koncert jedného sólistu. 
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