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Drahí čitatelia,
v predvečer najkrajších kresťanských sviatkov
prichádzame ku vám so štvrtým číslom našich
farských novín, čo je určitá symbolika.
Na adventnom venci už horí štvrtá sviečka, ktorá
nám signalizuje blízkosť narodenia nášho Spasiteľa
Ježiša Krista. V adventnom čase sme všetci, ktorí
sme chceli, využili možnosť zbaviť sa ťarchy
hriechov, zhodiť či odrezať batoh s ich príťažou.
Ešte je možnosť aj pre tých, ktorí doteraz váhajú,
pre tých, ktorí sa rozhodujú, aby chytili „posledný
rýchlik“. Privítať novonarodeného malého Ježiška
v jasličkách s čistým srdcom je pre neho našim
najväčším darom.
Vianoce sú sviatkami, keď sa všetci obdarovávame.
Každý z nás má radosť, keď si pod vianočným
stromčekom nájde nejaký ten darček. Oveľa väčšou
radosťou je dávať, ako dostávať. Rodičov, či starých
rodičov poteší radosť detí a vnúčeniec. Radosť
našich maličkých, ktorým Ježiško prinesie pod
vianočný stromček všetko, alebo takmer všetko, čo
si zaželajú.
Pri tejto našej radosti v kruhu našich najmilších by
sme však nemali zabudnúť ani na tých, ktorí žijú
v našom okolí a nemá ich kto obdarovať a ani oni
nemajú na to, aby v tomto vianočnom čase dôstojne
oslávili narodenie nášho Pána. Môžeme ich pozvať
ku sviatočnému stolu alebo im z neho nadeliť. Nám
to chýbať nebude a oni sa iste potešia.
Buďme cez vianočné i novoročné sviatky milší,
priateľskejší, prístupnejší a rozdávajme okolo seba
radosť, pohodu a dobrú náladu. Nech nám ku tomu
pomáha náš novonarodený Spasiteľ a Vykupiteľ.

Milí naši verní čitatelia!
Dovoľte, aby sme vám zaželali naozaj
milostiplné, radostné a požehnané vianočné
sviatky. Aby sa vám nestala žiadna galiba, aby
ste si ich perfektne užili v kruhu svojej rodiny,
so svojimi blízkymi. Aby ste aj ten nový rok,
ktorý prichádza, ako vždy, rýchlo po Vianociach,
boli hlavne zdraví a spokojní. „Tichá noc, svätá
noc“ predsa patrí v celom kresťanskom svete
medzi tie najkrajšie piesne, ktoré oslavujú
narodenie nového človeka. A my si opäť môžeme
po roku zaželať len to dobré do našich rodín.
Odpustiť staré hriechy a vystríhať sa nových.
Šťastné a veselé, priatelia!

Ďakovná modlitba
Ďakujem za všetko požehnanie,
čo si mi udelil, Bože.
Za dušu, ktorá
je iskierkou Tvojho svetla.
Za večnú prítomnosť strážneho anjela,
ktorý ma ani na sekundu neopúšťa.
Za pokoj a lásku, čo vo mne prebývajú.
Za rodinu, čo si mi dal.
Za spoločnosť všetkých,
čo si zoslal do môjho života.
Za to, že žijem v harmónii
so všetkými v okolí.
Za prácu a námahu.
Za všetko materiálne, čo mám,
malé aj veľké.
Za tento prekrásny svet a prírodu okolo mňa.
Ďakujem, Bože, za všetko, za čo som sa Ti
zabudla poďakovať.
A predovšetkým Ti, Pane, ďakujem za to,
že mi aj naďalej požehnávaš.
Amen
Táto modlitba je moja obľúbená a je od Lorny Byrne.
Poslala Lenka Rexa Jáňová
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24.12.2014
07:30
Košeca
Streda
22:30
Veľké KP
ŠTEDRÝ DEŇ
24:00
Košeca
BETLEHEMSKÉ SVETLO 14:00 – 16:00
25.12.2014
Štvrtok
BOŽIE NARODENIE

07:00
Košeca
08:00
Malé KP
09:15
Košeca
10:30
Veľké KP
15:00 Košeca - JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ
26.12.2014
Piatok
SV. ŠTEFAN

V prvom štvrťroku 2015 si pripomenieme...
1.1.
3.1.
6.1.
10.1.
11.1.
17.1.
24.1.
25.1.
31.1.
2.2.
11.2.
14.2.
18.2.
22.2.
19.3.
25.3.
29.3.

Panna Mária Bohorodička – NOVÝ ROK
Najsvätejšie meno Ježiš
ZJAVENIE PÁNA – Traja králi
Sv. Pavol, pustovník
KRST KRISTA PÁNA
Sv. Anton, opát
Sv. František Saleský
Obrátenie sv. Pavla
Sv. Ján Bosco
OBETOVANIE PÁNA (Hromnice)
Panna Mária Lurdská
Sv. Cyril a sv. Metod, patróni Európy
POPOLCOVÁ STREDA
Prvá pôstna nedeľa
Sv. Jozef, ženích Panny Márie
ZVESTOVANIE PÁNA
Nedeľa utrpenia Pána (Kvetná)

07:00
08:00
09:00

Košeca
Veľké KP
Košeca

27.12.2014
07:30
Sobota
SV. JÁN, EVANJELISTA

Košeca

28.12.2014
Nedeľa
SVÄTÁ RODINA

Košeca
Malé KP
Košeca

07:00
08:00
09:00

31.12.2014
16:30
Košeca
Streda
SV. SILVESTER
svätá omša s ďakovnou pobožnosťou na
konci roka
Od 23:30 vyložená Najsvätejšia sviatosť
oltárna k poklone a požehnanie do Nového
roku

Pripravujeme
24. dec.
BETLEHEMSKÉ SVETLO
Na Štedrý deň v čase od 14:00 do 16:00 hod. si
môžete vo farskom kostole prevziať Betlehemské
svetlo.
25. dec.
JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ
Naši malí speváci z detského spevokolu pripravujú
aj tento rok jasličkovú pobožnosť a s veľkou chuťou
a zanietenosťou ju nacvičujú. Príďte sa na nich
pozrieť a oceniť ich úsilie do farského kostola
o 15:00 hod.
28. dec.
KONCERT HELIGÓNKAROV Z KYSÚC
Uskutoční sa o 15:00 hod. vo farskom kostole.
Predstaví sa 10-ročný chlapec, veľký talent.
6.1.2015

TROJKRÁĽOVÝ TURISTICKÝ VÝSTUP
NA VRCH SOKOL
OKST v Košeci vás pozýva na otvorenie turistickej
sezóny v roku 2015, ktorú tradične začína výstupom na vrch Sokol, týčiacim sa nad Koš.
Podhradím.
9,

2

1.1.2015
Štvrtok
NOVÝ ROK

07:00
08:00
09:00

Košeca
Malé KP
Košeca

4.1.2015
Nedeľa

07:00
08:00
09:00

Košeca
Veľké KP
Košeca

6.1.2015
Utorok
Zjavenie Pána
Traja králi

07:00
08:00
09:00

Košeca
Veľké KP
Košeca

Pri svätých omšiach požehnáme Trojkráľovú
vodu.
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Poďakovanie za úrodu

(19.10.2014)

Duchovné slávnosti vo farnosti

Ako sa už pomaly stáva tradíciou, mali sme
v októbri v našom farskom kostole krásnu výzdobu.
Na Misijnú nedeľu bol farský kostol vyzdobený
plodmi z našich záhrad a polí. Touto výzdobou sme
chceli poďakovať Pánu Bohu za úrodu, ktorú nám
tento rok doprial. Mnohí z nás si už ani
neuvedomujeme, že na svete je stále veľa krajín,
kde takú hojnosť nemajú! Mali by sme byť preto
vďační aj za túto úrodu a vysloviť úprimné „Bohu
vďaka". Tento nápis bol z plodov vytvorený aj pred
hlavným oltárom v krásne naaranžovanom obraze.

Verím, že všetci, ktorí sa prišli pozrieť
a poďakovať sa Pánu Bohu za tohtoročnú úrodu,
potešili nielen svoje oči, ale aj dušu. A tí ostatní,
čo to nevideli tento rok, možno sa prídu pozrieť
o rok. Na budúci rok ste všetci vítaní aj pri
samotnej výzdobe!
Text: Juraj Čapla, Foto: Katka Melišová

Pred bočným oltárom Božského Srdca bola
vytvorená veľmi milá ukážka poľných prác našich
prarodičov. Bol to originálny nápad, musíme uznať.
Svojimi obrázkami z listov a plodov prispeli k tejto
krásnej výzdobe aj naše deti. Obrázky boli ozaj
veľmi pekné, nápadité a originálne. Bolo veru čo
obdivovať a pozerať. Sú to „šikulky“!
Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli
svojimi darmi, ako aj tým, ktorí obetavo pripravili
túto krásnu výzdobu. Verte alebo nie, zabralo im to
viac, než celý deň. Boli to hlavne manželia
Bartošovci, pani E. Hrubová, L. Remšíková,
A. Čaplová, M. Tarabová, V. Štúriková, L. Štúriková... ale aj deti zo spevokolu.

Za úrodu sa Pánu Bohu na svätej omši
poďakovali aj veriaci v Košeckom Podhradí.
Pripravili aj peknú výzdobu z úrody, ktorú nám
požehnal náš Pán Boh.
Foto: Katka Melišová
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Svätá omša sa niesla v radostnom duchu, čo sa
odzrkadlilo v hojnom počte zúčastnených na
svätom prijímaní. Mnohí z veriacich si nechceli
nechať ujsť možnosť účasti na svätom prijímaní
na tak výnimočnom mieste.

Farská púť do Šaštína (8.11.2014)
Duchovné slávnosti vo farnosti

Z príležitostí Roka Sedembolestnej Panny Márie sa
102 pútnikov z našej farnosti zúčastnilo púte do
Šaštína. Ani sychravé počasie neubralo na dobrej
nálade
farníkov.
Po
príchode
do
baziliky
Sedembolestnej Panny Márie miestny salezián
oboznámil veriacich s históriou a popisom baziliky.
Z jeho rozprávania sme sa dozvedeli, že Angelika
Bakičová, manželka grófa Imricha Czobora, majiteľa
šaštínskeho
panstva,
dala
zhotoviť
sochu
Sedembolestnej, ako splnenie sľubu za vyslyšanie
v rodinných trápeniach.

Po krátkej prestávke pozornosť veriacich opäť
patrila Sedembolestnej, ku ktorej sa pomodlili
Loretánske litánie. Po litániách každý sám za
seba v tichosti prosil Sedembolestnú Pannu
Máriu o vyslyšanie prosieb za trápenia, ktoré sa
v rodinách vyskytujú.
Na záver sa veriaci so Sedembolestnou Pannou
Máriou rozlúčili piesňou Tie šaštínske zvony.
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Šaštín vydala
farnosti Košeca Pamätnú listinu z príležitosti
vykonania púte v milostivom roku Sedembolestnej Panny Márie.
Text: Janka Koštialiková, Foto: M. Pavlíková

Soška je na hlavnom chrámovom oltári. Oltár bol
postavený s menzou z červenkastého mramoru, je
jednoduchý a tvorí akoby pozadie s rozvinutou
drapériou. Z oboch strán oltárneho stola sú na
podstavcoch umiestnené sochy: vľavo svätý Ján
apoštol s orlom pri nohách, vpravo Mária Magdaléna s nádobou na olej. Pohľady sôch sú upreté na
Sedembolestnú.
Po skončení prednášky nasledovala prehliadka
múzea, ktoré je súčasťou baziliky. V osobitnej
vitríne sú dary Svätého Otca Jána Pavla II. Panne
Márii Šaštínskej a omšové rúcho, v ktorom slúžil
svätú omšu. Po prehliadke múzea spevácky zbor
zaspieval dve piesne, ktoré boli akoby darom pre
Sedembolestnú Pannu Máriu.
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Svätý ruženec na Butkove (26.10.2014)
Duchovné slávnosti vo farnosti

Mesiac október je mesiacom modlitby svätého
ruženca. Každú nedeľu v tomto mesiaci sa veriaci
stretávali v kostole, aby sa modlitbu svätého
ruženca spoločne pomodlili. Na konci mesiaca sa
takmer šesť desiatok veriacich rozhodlo vzdať hold
Preblahoslavenej Panne Márii netradičným spôsobom. Spolu s pánom farárom sa vybrali túto
modlitbu pomodliť na najvyššom mieste obce Ladce
– v lome na vrchu Butkov. Po zdolaní zložitejšieho
terénu sa veriaci ocitli na vrchu Butkov, kde sa
pred nimi rozprestierala scenéria časti stredného
Považia.

Sviatok Všetkých svätých a Spomienka na
všetkých verných zosnulých (Dušičky)
Duchovné slávnosti vo farnosti

Každý rok si na začiatku novembra uctievame
sviatok Všetkých svätých, nakoľko sa do ročného
kalendára všetci nevmestia. Deň po tomto sviatku
je spomienka na všetkých verných zosnulých Dušičiek. V tieto dni si spomíname na svojich
blízkych, rodičov, starých rodičov, súrodencov či
priateľov, ktorí nás predišli do večnosti. Za
stanovených podmienok im môžeme vyprosiť aj
odpustky a zmierniť im ich utrpenie v očistci.
Počas prvých dní novembra častejšie navštevujeme cintoríny, zapaľujeme sviečky a modlíme
sa za našich zosnulých. Mnohí však berú túto
návštevu automaticky, položia venček, zapália
sviečku či kahanček a je to pre nich vybavené.
Možno sa ani neprežehnajú...
V sobotu, 1. novembra popoludní sa konala na
cintoríne v Košeci pobožnosť za našich zosnulých,
ktorou sme si uctili ich pamiatku.
V nedeľu, 2. novembra sa zasa konali pobožnosti
na pamiatku našich zosnulých na cintorínoch
v Malom a vo Veľkom Košeckom Podhradí.
Týmito
pobožnosťami
sme
našim blízkym
i vzdialeným
príbuzným poslali odkaz, že
na nich nezabúdame, že na
nich
myslíme,
že nám chýbajú
a že sa za nich
modlíme a prosíme nášho Nebeského Otca,
aby ich voviedol
do raja večného.

Butkov je najmladšie pútnické miesto, na ktorom
v roku 2013 páter Elias Vella vysvätil 10 metrov
vysoký kríž. V strede kríža je ukrytý kúsok dreva zo
skutočného kríža, na ktorom bol ukrižovaný náš
Pán Ježiš Kristus. Na tomto najmladšom pútnickom
mieste pribudol ďalší monument – pamätník
svätého Jána Pavla II. Posvätenia pamätníka sa
zúčastnil aj Stanislav kardinál Dziwisz, ktorý ako
kardinál žil po boku svätca takmer 40 rokov.
Po osobnej prehliadke pútnického miesta sa začala
spoločná modlitba svätého ruženca, ktorá bola
sprevádzaná slnečným počasím. Po šťastlivom
zdolaní vrchu Butkov sa veriaci na spiatočnej ceste
zastavili na Skalke v
Horných Ladcoch, kde
stojí kaplnka, ktorá
bola posvätená na
sviatok Povýšenia svätého Kríža.
Text: Janka Koštialiková
Foto: M. Pavlíková

Redakcia
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Mikulášska nádielka

Naša poštová schránka informuje
Príspevky čitateľov

Na farský úrad v Košeci prišiel list so zaujímavou
otázkou:
Mám dvojročnú dcéru, chodila som s ňou do
kostola na svätú omšu. Niekedy sa stalo, že bola
mrzutá, tak sme s ňou vždy išli von. Bola som
viackrát upozornená staršími ženami, že malé
dieťa do kostola nepatrí. Patrí dieťa do kostola?

V predvečer svätého Mikuláša sa zišli členovia
Kresťanského spevokolu na mimoriadnej skúške,
aby si precvičili piesne na vystúpenie pri príležitosti
otvorenia nového kultúrno-športového centra
v Košeci práve na Mikuláša. Po obnovení činnosti
ich čakalo prvé koncertné vystúpenie a speváci to
zobrali veľmi zodpovedne. Dlhé mesiace poctivo
trénovali a ich snaha bola aj ocenená. Počas skúšky
medzi nich zavítal svätý Mikuláš so svojim
nezbedným čertom. Dlhá biela brada a veľké
čertovo vrece boli dostatočným dôvodom na to, aby
sa snažili zaspievať najlepšie ako vedia. Mikuláš si
ich pozorne vypočul, pochválil a odmenil aj malou
pozornosťou...
Touto peknou tradíciou rozdávania darčekov sa tak
aj v našom speváckom zbore uchoval zvyk oceniť
a odmeniť dobro...
... dobro, ktoré v podobe pekných pesničiek naši
speváci posielajú ostatným ľuďom,
... dobro, ktoré cítiť z ochoty spolupracovať
a stretávať sa,
... dobro, ktorým rozvíjame a rozmnožujeme talenty,
ktoré nám boli darované.
V mene vedúceho spevokolu a v mene jeho členov
touto cestou zároveň ďakujem všetkým ochotným
ľuďom, ktorí nám pomáhajú a podporujú našu
činnosť. A poďakovanie posielame i Mikulášovi
a jeho čertovskému kolegovi !

Odpoveď farského úradu:
Pán Ježiš povedal: „Nechajte maličkých prísť ku
mne.“
Deti patria do kostola. Dokonca máme skúsenosť,
že deti sa pravidelnou účasťou na svätých
omšiach naučia, ako sa majú správať v kostole.
A ak treba na chvíľu s dieťaťom vyjsť von
z kostola, rodič vycíti kedy takáto chvíľa nastane.

Ježiš a deti
Ježiš a jeho priatelia sedeli pri studničke
a oddychovali pri zapadajúcom slniečku. Boli
unavení, pretože mali za sebou náročný deň.
K Ježišovi prichádzali ľudia a kládli mu mnoho
otázok. Ježiš trpezlivo počúval a odpovedal.
Ich pokoj však netrval dlho. Zrazu k nim pribehol
kŕdeľ detí a s nimi aj ich mamičky i oteckovia.
Utekali priamo k Ježišovi a jeho priateľom.
„Ty si Ježiš?“ opýtal sa malý chlapček. „Čo tu
robíš?“ chcelo vedieť jedno dievčatko. „Mamička
nám povedala, že nás požehnáš,“ povedalo tretie
dieťa.
Jeden z Ježišových priateľov vyskočil.“Čo to má
znamenať?“ povedal ostro a namrzene sa pozrel
na matku dievčatka. „Ježiš tu nie je na to, aby
deťom dával požehnanie! Okrem toho deti o Pánu
Bohu ešte nič nevedia.“
„Čo to hovoríte deťom a ich rodičom? A ešte
takýmto tónom!“ povedal Ježiš s nevôľou. Jeho
priatelia sa zháčili. Málokedy Ježiša videli takého
pobúreného. „Dovoľte deťom, aby ku mne
prichádzali. Nebráňte im v tom,“ povedal Ježiš
pevným hlasom. „Myslíte si, že dieťa nemá hľadať
Pána Boha, pretože o ňom ešte nič nevie? Blízkosť
Pána nemusia pocítiť len ľudia, ktorí majú nejaké
zásluhy. Veď ste to videli. Deti úprimne prišli ku
mne. Pán Boh sa teší z takej veľkej dôvery. To by
ste sa mali naučiť aj vy.“
Ježiš si sadol na zem a deti jedno po druhom
začali k nemu prichádzať. Ježiš si vzal do náručia
postupne každé dieťa. Položil mu ruku na hlavu
a povedal: „Pán Boh Ťa má rád a nikdy Ťa
neopustí.“

Text a foto: M. Poliaková

Z nemčiny preložila Eva Baračková
http://www.donbosco-madien.de/_files_global/
downloads/447 DonBoscoJesusSegnetDieKinder.pdf
Prevzaté z Pútnika svätovojtešského 2015
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Mohli by sme dopadnúť ako hrdina z nášho vtipu
a zahynúť na vlastnú nečinnosť.
Je čas adventný, čas keď sa máme pripraviť na
oslavu najslávnejších narodenín v dejinách. No
nie je zázračné, že cez Vianoce sú všetci k sebe
oveľa vľúdnejší? Že aj tí, čo sa obvykle stále vadia
a „lezú si na nervy“ dokážu aspoň na čas
prekonať sami seba? Že aj neveriaci oslavujú
tento sviatok, aj keď na to vlastne ani nemajú
dôvod? Lenže aj oni niekde v hĺbke duše tušia, že
ten dôvod tu je. On to, asi Pán Boh predsa len
nejakým zázrakom vštepil aj do ich duše. Do tej
duše, o ktorej si možno myslia že ju vôbec
nemajú. A tak nám všetkým želám, aby sme sa
nenechali chytiť do pasce predvianočného zhonu
a aby sme v našom „nadupanom“ programe
nechali miesto pre Ježišovo vedenie nášho bytia.
A tak úsmev na tvár, veď aj podľa toho by sa mal
dať spoznať veriaci človek. Nepopieram, že tých
nevydarených vecí, čo nám berú radosť je často
až nad hlavu, lenže dôvodov na radosť je vždy
viac. Veď dobre možno už bolo, ale to najlepšie
ešte len bude !

Verím v Boha naozaj?
Príspevky čitateľov

Dúfam milí priatelia, že som takýmto úvodom
nikoho príliš nevyplašil. Ale pýtajme sa sami seba
znova: verím v Boha a jeho reálnu prítomnosť
naozaj alebo si to myslím viac menej len zo zvyku,
v ktorom som bol (chvála Bohu!) vychovaný? Lebo
ak áno, malo by to byť na našich skutkoch niekde
vidieť. Aby ste mi lepšie rozumeli, čo tým chcem
vlastne povedať, pomôžem si jedným výborným
vtipom:
V jednej dedine sa strhli záplavy a tak začal
starosta spolu s hasičmi organizovať autobusy na
evakuáciu ľudí. Prišli teda aj po farára, ale ten im
povedal: „Ja s vami nikam nejdem, ja verím v Boha
a on ma zachráni!“ Odišli teda bez neho. Voda stále
stúpala a tak sa musel farár vyškriabať na strechu
kostola. Voda už bola poriadne vysoko, keď zbadal,
že sa k nemu blíži čln so záchranármi. „Otče
nasadnite s nami do člna, lebo má byť ešte horšie!“,
ale on na to len „ Ach vy maloverní, ja verím v Boha
a on ma zachráni!“. Onedlho, keď už musel vyliezť
na vežu, vidí ako sa k nemu blíži vrtuľník a spúšťa
dolu rebrík. „Pán farár, rýchlo hore! O malú chvíľu
to bude ešte horšie!“ Lenže on stále dokola:
„Nechajte ma tak, mňa Ježiš určite zachráni“. Lenže
zakrátko ho zmietla vlna a on sa utopil. Ako tak
prišiel k poslednému súdu, predstúpil pred Pána
a pýta sa ho „Prečo si ma nezachránil, vari som
toho pre Teba neurobil vo svojom živote dosť? A ja
som Ti tak veril“. Na to mu Ježiš vraví: „A čo viac
som ešte mohol urobiť? Veď som pre teba poslal
autobus, čln a dokonca aj vrtuľník!!!“
Táto príhoda je ale viac než len veselá. Keď som sa
na nej najskôr dobre pobavil, trochu som sa
zamyslel a časom mi prebehli zimomriavky po
chrbte – no veď ja nie som o nič lepší! Človek sa
modlí, chodí do kostola, keď sa podarí tak snáď aj
ku sviatostiam, ale tým to často končí. Nič moc viac
sa nedeje. Hovoríme, že veríme a akoby sme
v omámení čakali na nejaký veľký zázrak, ktorý
nám má otvoriť oči. Pritom tie zázraky, čo sa stále
dejú okolo nás, ani nevidíme. A oni sa naozaj dejú.
Nemusí sa pritom nutne jednať len o uzdravenie
z ťažkej choroby, splnenie niečoho, za čo sme sa
dlho modlili a podobne – aj toto sa stále deje, len
médiá o tom akosi mlčia. Pán Boh nám pri tom
každú chvíľu posiela do cesty niečo alebo niekoho,
ktorý o ňom svedčí. Lenže nášmu pozemskému
rozumu sa často krát ľahšie verí v kadejakú
„zaručenú“ senzačnú správu z televízie, ako tomu,
čo sme sami zažili. Lenže sme si ten zázrak
neuvedomili, lebo sa priečil našej bežnej logike.
Modlime sa teda úprimne, aby nám Duch Svätý
otvoril naše srdcia a duchovné oči, veď aj to, že si
uvedomíme potrebu vlastnej zmeny je už obrovský
zázrak. A keď sa nám podarí zažiť túto zmenu, tak
neprestávajme prosiť o silu previesť našu vieru do
skutkov. Inak by to asi ani nemalo veľkú cenu.

Pozdravuje Vás Juraj Čapla

Modlitba za kňazské a rehoľné povolania
Pane Ježišu,
večný pastier, skrze najsladšie srdce Tvoje,
vrúcne Ťa prosíme, neopusť svoje stádo
v jeho trápení, ale vzbuď v ňom Ducha,
ktorého si na apoštolov tak štedro vylial.
Prosíme, volaj čím viacerých do kňazského
a rehoľného stavu a tých ktorých si si vyvolil,
nech rozohreje horlivosť na česť Tvoju
a spásu duší.
Sila Tvoja nech ich posilňuje a Duch Tvoj
proti všetkým protivenstvám nech ich posväcuje
Ježišu, daj nám kňazov a rehoľníkov podľa
srdca svojho.
Amen
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Advent – príprava na vianočné sviatky

Darček pre Mikuláša...

Príspevky čitateľov

Príspevky čitateľov

Slovo advent pochádza z latinského „adventus"
a znamená príchod. Príchod Ježiša Krista, ktorý
túžobne očakávame. Symbol adventu, veniec, je
od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej
dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave
úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva
hold tomu, ktorý je očakávaný a ktorý zároveň
prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ.
Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje
prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu
a strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).
Adventný veniec sa zhotovoval už v 19. storočí.
Nápad pochádza od hamburského duchovného
Johana Wichlerna, ktorý v roku 1860 zavesil vo
svojom dome čečinový veniec a položil naň 19
malých červených a 4 veľké biele sviece. Malú
sviečku zapálil postupne každý všedný deň v
čase adventu. V nedeľu rozsvietil veľkú bielu
sviečku. Symbolom adventného obdobia je
adventný veniec so štyrmi sviecami, podľa počtu
adventných nedieľ.
Kresťanskí veriaci na Slovensku slávili tento rok
prvú adventnú nedeľu dňa 30.11.2014. Nedeľou
sa začalo štvortýždňové obdobie duchovnej
prípravy na spomienku narodenia Ježiša a
súčasne nový cirkevný rok. Je to prípravné
obdobie pred vianočnými sviatkami a svätia ho
všetky kresťanské cirkvi. Tradičnou súčasťou
prvej adventnej nedele je posvätenie adventných
vencov veriacich vo farnostiach a zapálenie prvej
sviečky na adventnom venci. Aj v našej farnosti
pri slúžení svätých omší pán farár požehnal
adventné
vence,
ktoré
priniesli
veriaci.
Adventným vencom vzdávame hold tomu, ktorý
je očakávaný a ktorý zároveň prichádza ako
víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. Doma si každý
rozsvietil adventný veniec podľa vlastného
uváženia, ale najvhodnejšie je rozsvietiť adventný
veniec pri obede alebo pri večeri po požehnaní
jedla, keď je prítomná celá rodina.

V piatok podvečer som zažil malé milé
prekvapenie. Keď som prechádzal so svojimi
kolegami anjelikom a čertíkom okolo košeckého
kostola, začuli sme spev. Nebol to však obyčajný
spev, bol to spev detí a znel práve s kostola.
Započúvali sme sa do jeho tónov a veľmi sa nám
páčil. Tak sme sa rozhodli, že pôjdeme za ním.
Čertíkovi však prišlo veľmi ľúto, že on nevie tak
spievať a smutný a uplakaný sa pobral preč. Vošiel
som do kostola len s anjelikom a tam nás čakalo
prekvapenie... TMA a TICHO. Už sme sa chceli
otočiť a odísť, že sa nám to len zdalo. Keď sme sa
však v tme lepšie porozhliadli, zistili sme, že
v kostole niekto je. Šli sme až pred oltár a tam sme
našli učupené detičky zo spevokolu. Huncúti, oni
nás takto chceli prekvapiť! A keďže do kostola
nemôžu chodiť zlé deti, tak sme im s anjelikom
porozdávali všetky dobroty, čo nám ešte zostali
v košíku. Potom sme sa spoločne odfotografovali aj
s pánom farárom. Ale aj my sme boli obdarovaní.
Na našu ďalšiu cestu za deťmi nám deťúrence zo
spevokolu pekne zaspievali. To bol darček pre mňa
a anjelika.
Váš obdarovaný Mikuláš

Text a foto: M. Galbavá

Foto: Zuzana Kvasnicová
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Príbeh jednej (ne)obyčajnej nedele...

Výlet do Manínskej tiesňavy (5.10.2014)

Príspevky čitateľov

Šport, turistika, výlety

Keď meteorológovia po sérii daždivých jesenných
dní konečne predpovedali začiatok babieho leta,
naša rodina dala hlavy dohromady a o chvíľu bol
plán na nedeľu na svete. Veľa sme počuli o novom
mieste modlitby na hore Butkov nad susednou
obcou Ladce. A v duchu príslovia „lepšie je raz
vidieť, ako stokrát počuť“, rozhodli sme sa toto
miesto navštíviť. Niektorí (tí fyzicky zdatnejší) sa
pobrali z Košece pešo cez hory, iní (s deťmi, alebo
s boľavými krížami) trošku neskôr autom do
Horných Ladiec. Zraz bol pri chate zvanej Muflónka.
Odtiaľ nám cestu ukazoval biely kríž namaľovaný
na kmeňoch stromov. A po približne 40-minútovej
ceste strmým lesným chodníčkom sa pred nami
roztvoril pohľad, ktorý je treba jednoducho „zažiť na
vlastnej koži“. Obrovský biely kríž, ktorý priam
žiaril v lúčoch slnka, bol nám všetkým odmenou za
vynaloženú námahu. A nielen ten. Tajomné čaro
tohto krásne vybudovaného a upraveného miesta
nám všetkým vyrazilo dych. Na tabuliach sme si
prečítali históriu jeho vzniku a spoločne napísali
poďakovanie do kroniky. Pokochali sme sa
nádherným výhľadom na Považie a poprosili
nebeského Otca o ochranu a požehnanie pre našu
krajinu modlitbou, ktorá je napísaná na tabuli pod
krížom. A keďže je slovenský národ spevavým
národom, pridali sme i dve
pekné piesne. V tej chvíli
mi bolo trošku ľúto...
... ľúto ľudí, ktorí nemôžu
vidieť toto krásne miesto
a precítiť jeho tajomné
čaro, ľúto tých, ktorí vo
sviatočný deň dobrovoľne
vymenia čerstvý vzduch za
klimatizované
priestory
obchodných centier, ľúto
všetkých, ktorí nemôžu
(alebo
nechcú)
pocítiť
„teplo“
takejto
nedele
v kruhu
rodiny
a priateľov...

V nedeľu 5.10. sme sa trochu prešli. Aj keď počasie vyzeralo
zrána neisto, pri stretnutí o 11-tej pri fare to už bolo predsa
len trochu veselšie. Nakoniec na nás počas celého výletu
nepadla ani kvapka - kvapkal nám len pot z čela...
podaktorým. Chvíľami nás dokonca pozohrievalo aj
slniečko. Navštívili sme národnú prírodnú rezerváciu
Manínsku tiesňavu. Je tam naozaj krásne a máme túto
krásu celkom "pod nosom". Námaha bola vždy odmenená
peknými výhľadmi, ale bola to viac prechádzka ako túra.
Vôbec sa nemusíte báť sem prísť aj s najmenšími deťmi. Aj
s nami boli najmladší výletníci ešte v kočíku!

Pozreli sme aj náučný chodník a symbolický cintorín na
pamiatku tých, ktorí zahynuli v horách. Videli sme aj
odvážlivcov, ktorí liezli po skalách. Krásnu scenériu
Manínskej tiesňavy vytvorila za niekoľko tisícročí voda.
V tiesňave sa nakrúcal aj slovenský film o Jánošíkovi.
No a keďže v prírode dobre trávi, tak sme spotrebované
kalórie doplnili pri opekačke - to pre istotu, aby sme
neschudli. Potom nám Monika ešte zorganizovala návštevu
mini observatória, ktoré sa nachádza v školskom areáli v
Považskej Teplej. Tak sme mohli pozorovať cez ďalekohľad
erupcie na slnku v "priamom prenose". Finálna zmrzlina v
Považskej. Bystrici sa už nekonala, predsa už bolo trocha po
sezóne. Ale dobrý bol na rozlúčku aj nanuk z Lidla .
Text: Juraj Čapla, Foto: Zuzana Kvasnicová

Text a foto: M.Poliaková
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Dejiny farnosti Košeca

Založenie farnosti Košeca
Kanonická vizitácia farnosti Košeca z 9. októbra 1797
uvádza, že táto farnosť je veľmi stará a o roku zriadenia
niet zmienky.
Prvá písomná zmienka o farnosti Košeca sa nachádza
v pápežských desiatkových účtoch z rokov 1332–1337.
Tu sa spomína v obvode trenčianskeho archidiakonátu
medzi 32 farnosťami aj fara Košeca. Samotný zápis
uvádza, že „Item N. de Costa iuratus, ut supra solvit
XXIII. grossos“ (tiež farár N. z Košece zložil milodar 23
grošov). Surový so Šišmišom (písali o histórii Košece)
uvádzajú, že farár sa volal Mikuláš. Asi vychádzali
z toho, že Mikuláš je v latinčine Nicolaus a odtiaľ
skratka N. To, že košecký farár zložil 23 grošov, je dosť
veľa. Inde dávali len 7, 9, 10 grošov. Muselo ísť teda
o bohatú faru i farnosť.
Doloženie
existencie
fary
v rokoch
1332-1337
znamená, že musela už existovať dlhšie obdobie, lebo
prípravná fáza a výstavba fary a najmä kostola trvá
pomerne dlhší čas, aj niekoľko desaťročí.
K farnosti nutne patrí i farský kostol, kde by sa veriaci
mohli zúčastňovať slávenia najsvätejšej obety a iných
pobožností, kde by sa mohli navzájom posilniť vo viere,
nádeji a láske a tak vytvárali skutočné a opravdivé
farské spoločenstvo. O tom, kedy bol postavený prvý
farský kostol, nemáme zmienku. Keďže však v rokoch
1332-1337 existovala bohatá farnosť, predpokladá sa,
že farský kostol už v tomto čase musel stáť. Či tento
kostol bol ten istý, ktorý spomínajú vizitácie v 18.
storočí, nevieme.
Podľa Chorényiho (historik) sa kostol v Košeci veľmi
podobal alebo bol úplne rovnaký ako starý
magyarovský kostol v Ilave (uvedené v Gusztinyiho
vizitácii). Bolo to veľmi pravdepodobné, lebo od roku
1462 do roku 1490 mal košecké panstvo aj Ilavu Blažej
Magyar, takže kostol mohol patriť Magyarovcom.
Podľa tohto, mohol Blažej Magyar postaviť nový kostol
alebo prvý kostol prestavať. Je to len domnienka, lebo
aj vizitácia z roku 1797 uvádza, že nie je známy staviteľ
tohto kostola. Tiež neboli známe staršie znaky
posvätenia kostola, ani písomnosti, jedine výročné
jarmoky. Tie sa konávali tretiu nedeľu po veľkej noci
a tento jarmok sa zachovával na pamiatku konsekrácie
(posvätenia) kostola.
Po rytierovi Smaragdusovi (prvý známy majiteľ hradu)
a Lorandovi (kráľovský kastelán) sa v roku 1323 stal
majiteľom košeckého panstva Demeterius de Nechte
(trenčiansky župan), ale už v roku 1330 bola zasa
Košeca kráľovským majetkom. Kráľovi patrila až do
konca 14. storočia. Podľa Žigmundovej donácie z roku
1397 sa majiteľom Košece stal Mikuláš, brat Ctibora
z Beckova. Panstvo mal len krátko, lebo už v roku 1407
je spomínaný ako kráľovský kastelán Štefan, syn
Vavrinca z Lieskova. Neskôr, v roku 1429, hrad Košecu
a k nemu patriace dediny zabrala a prisvojila si rodina
Lieskovských (neskôr sa nazývala aj Kassai alebo
Košecká). Táto začala
spolupracovať s husitskou
posádkou v Lednici a boli prívržencami husitov. Kráľ
Matej Korvín po upevnení svojej moci v krajine rodine
Lieskovských za ich zradu v roku 1462 odňal hrad
Košeca aj s panstvom. Za zásluhy ho dal do daru
svojmu vojvodcovi Blažejovi Magyarovi.
Z obdobia rokov 1337 až 1509 nemáme skutočné
dejinné záznamy o živote farnosti, ani o farároch, ktorí
tu po farárovi Mikulášovi pôsobili. Až v r. 1509 sa...

Milí čitatelia,
dnes uverejňujeme prvú časť dejín našej farnosti.
Základom k tomuto počinu je pre nás Diplomová práca
Mariána Vojteka, košeckého rodáka.

Prvé stopy osídlenia
Osídľovanie obce Košeca sa datuje do obdobia neolitu
(5700 - 4400 r. pred Kristom). Na jej území bolo objavené
pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej
(1250 – 1000 r. pr. Kr.), sídlisko púchovskej kultúry
i sídlisko z veľkomoravskej doby. V Nozdroviciach sa
našlo sídlisko maďarovskej kultúry zo strednej doby
bronzovej a sídlisko púchovskej kultúry. Našli sa nádoby,
ihlice na spájanie odevu, bronzové predmety, grafitové
črepy, hlinené prasleny a závažia z tkáčskeho stavu.

Počiatky obce

O vzniku obce nie sú žiadne písomné dokumenty.
Prvýkrát sa spomína v písomných prameňoch v roku
1272, keď sa gróf Smaragdus de Kaza (z Košece), syn
Jánov, zmieruje s Damiánom, opátom Skalky v otázke
chotárnych hraníc. Keďže sa spomína šľachtický titul de
Kaza (šľachtic z Košece), môžeme sa domnievať, že Košeca
mala dosť vysoký stupeň hospodárskeho, sociálneho
a právneho vývoja. Na základe toho môžeme predpokladať
založenie obce v predchádzajúcich storočiach.
V roku 1397 sa v listine uvádza ako „villa Kaza“, čo
znamená dedinu. V roku 1467 sa uvádza ako oppidum
(mestečko), ktoré plnilo funkciu remeselníckeho, trhového
a obchodného centra panstva. Postupne nadobudlo právo
vydržiavať si štyri výročné jarmoky. Túto výsadu Košeca
stratila v 19. storočí.
Mestečko Košeca malo aj menšiu súdnu právomoc nad
svojimi obyvateľmi, ako boli menšie previnenia,
ohováranie, susedské spory a iné. Na odstrašovanie
previnilcov sa používal kamenný pranier, ktorý bol
zbúraný v roku 1848. Krádeže a rôzne zbojstvá súdil
zemepán. Popravovalo sa na pánskej šibenici, ktorá stála
na pomedzí chotárov Košece a Ilavy (územie Šibenice)
a používali ju obe panstvá spoločne. Na popravy si
požičiavali kata z Trenčína (list z roku 1642 - dôkaz).

Názov obce v dejinách

Pán Vojtek uvádza, že sa mu nepodarilo zistiť pôvod
pomenovania obce Košeca, ale uvádza jej postupné názvy.
Podľa záznamov mesta Trenčín patrilo územie pod
impérium Rímskej ríše, ktorá obec súčasne s Trenčínom
a Lednicou založila a obec pomenovali Cassa, čo
z latinčiny znamená „chyža – stan“. Rimania tiež
pomenovali rieku Váh Vagus, čiže „bludár" a to preto,
lebo Váh po každej povodni zmenil svoje koryto. Chotár
Košece sa v tom období rozprestieral na území terajšieho
Košeckého Rovného, Malého a Veľkého Košeckého
Podhradia a Kopca. Obec sa v priebehu stáročí spomína
pod týmito názvami:
Kaza (1272), Costa (1332), Kazza (1397), Kazza aliter
Kossecz (1598), Kossa, Kossecza (1773), Kóscha,
Koschecza (1786), Kossa, Kassa, Kosseca (1808),
Kaszsza, Kossa (1873 – 1882), Kassza(1888), Kasza
(1892 - 1913).
Košeca ako mestečko mala svoju pečať (priemer 44 mm).
Je na nej medzi piatimi hviezdami vznášajúca sa Panna
Mária (Sancta Maria Assumpta) s korunou na hlave,
okolo ktorej má veľkú svätožiaru. V perličkovom kruhu sa
nachádza kolopis: „SIGILLVM: OPPIDI: KASSAE“.
Košecké panstvo malo aj hrad, ktorý sa nachádzal nad
Košeckým Podhradím. Zostali z neho len ruiny. O jeho
histórii a majiteľoch nabudúce.

Pokračovanie nabudúce.
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Biskup Teodor Juraj Koyš

Biskup Teodor Juraj Koyš navštívil rodné
Slovensko v roku 1947. Pri tejto návšteve znovu
posvätil zreštaurovaný farský kostol v Košeci
a tiež aj Kaplnku Lurdskej Panny Márie v ňom. Pri
svojej druhej návšteve v roku 1952 údajne daroval
farnosti obetné kalichy. Tie však boli zničené pri
požiari sakristie 4. augusta 1963.
Bolo by iste pekné, keby si naša farnosť i obec
Košecké Podhradie na tohto významného rodáka
a predstaviteľa Cirkvi v budúcnosti častejšie
spomínala.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám dali akékoľvek
informácie o našom rodákovi a p. Zdenovi
Martinkovi za poskytnutie fotografie pána biskupa.

(1909 – 1984)

(Theodore George Kojis)
Osobnosti našej farnosti

V apríli tohto roku uplynulo 105 rokov od
narodenia a v septembri 30 rokov od úmrtia tohto
amerického Slováka, rodáka z Veľkého Košeckého
Podhradia.
Narodil sa 16. apríla
1909.
V košeckej
matrike narodených
v r. 1909 je zapísaný
pod poradovým číslom 36 ako György
(Juraj) Koyis, otec
Juraj (25 r.), matka
Anna Gregor (21 r.),
miesto
narodenia:
Kaszanagyváralja
(Veľké
Košecké
Podhradie), oznamovateľ Koyis Andras,
matrikár Karol Križan. V poznámke je
uvedené,
že
25.
októbra
1919
nadobudol
spolu
s otcom
naturalizáciou štátne americké občianstvo. Do
Ameriky odišiel so svojou matkou za otcom v roku
1913. Podľa sčítania ľudu Spojených štátov
amerických v roku 1920, žila rodina Georga (Juraja)
Kojisa v Greenfielde v Milwauke, štát Wisconsin.
Otec mal vtedy 36 rokov, matka 32 rokov a malý
Juraj 10 rokov. Mal aj troch bratov: Andreja (12 r.),
Jozefa (3 r.) a Jána (1 rok). Z jeho života v Amerike
vieme len toľko, že vyštudoval teológiu a vstúpil do
benediktínskej rehole.
Opátom kláštora St. Andrew Abbey v Clevelande sa
stal dňa 20. júna 1946 a bol ním až do 25. apríla
1966. Bol druhým opátom tohto kláštora, ktorý nesie
meno sv. Andreja Svorada zo Skalky pri Trenčíne. Za
jeho vedenia bol zaznamenaný solídny rast opátstva
i jeho apoštolátu. V roku 1960 bolo v opátstve až 78
mníchov, čo bolo najviac v jeho doterajšej histórii.
Po návšteve Československa v roku 1952, založil
v Clevelande Slovenský inštitút. Ten mal za úlohu
pomáhať nielen zahraničným Slovákom, ale tiež
vydával knihy a iné materiály a rôznymi cestami ich
posielal na Slovensko. Slovenský inštitút tak
pomáhal Slovákom v boji s komunistickým útlakom
a podporoval ich vo viere. Združoval emigrujúcich
spisovateľov i ostatnú inteligenciu zahraničných
Slovákov. Vybudoval najväčšiu slovenskú knižnicu
mimo územia Slovenska. Zaslúžil sa tiež o založenie
Ústavu sv. Cyrila a sv. Metoda v Ríme a mnohých
základní na podporu Slovákov v zahraničí. Bol
zakladateľom a dopisovateľom viacerých slovenských časopisov v zahraničí.
Zomrel 1. septembra 1984 v Clevelande, štát Ohio
v Spojených štátoch amerických.

Text: Anton Meliš

Vianočný koláč – „ŠTEDRÁK“
Recepty starých mám

Suroviny:
Cesto: 500 g hrubej múky, 3 dcl mlieka, 20 g
droždia, 120 g masla, 100 g cukru, 3 žĺtka,
štipka soli, tuk na pomastenie plechu, vajce
na potieranie
Plnka 1: 200 g slivkového lekváru,
postrúhaná citrónová kôra.
Plnka 2: 200 g mletých orechov, 80 g
práškového cukru, 2 dcl mlieka,1 balíček
vanilínového cukru. Všetko spolu prevaríme.
Plnka 3: 200 g mletého maku, 80 g cukru,
10 g masla, 1,5 dcl mlieka, 1 balíček
vanilínového cukru. Všetko spolu prevaríme.
Plnka 4: 300 g prepasírovaného tvarohu,
100 g cukru, 20 g hrozienok, 2 žĺtka,
1 balíček
vanilínového
cukru,
sneh
z 2 bielkov. Všetko spolu iba premiešame.
Postup: Z mlieka, droždia a trocha cukru
urobíme kvások. Z múky, kvásku, masla,
cukru, 3 žĺtkov a štipky soli urobíme
polotuhé cesto. Cesto necháme vykysnúť,
potom ho rozdelíme na päť dielov. Štyri
postupne rozvaľkáme na tenké plátky. Prvý
plát uložíme na pomastený plech. Povrch
potrieme lekvárom (plnka 1). Prikryjeme ho
druhým plátom cesta a naň natrieme
orechovú plnku (2). Prikryjeme tretím plátom
cesta a ten potrieme makovou plnkou (3).
Položíme štvrtý plát cesta, ktorý potrieme
tvarohovou plnkou (4). Z piateho plátu
pripravíme tenké valčeky, z ktorých urobíme
na povrchu koláča mriežku. Potrieme povrch
žĺtkom. Koláč pečieme v predhriatej rúre. Po
upečení poprášime práškovým cukrom,
pokrájame a môžeme servírovať.
Prajem Vám dobrú chuť! „ML“
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Pripravili sme pre vás i vaše deti aj trochu zábavy. Prajeme príjemné lúštenie!
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UŽ K VÁM LETÍ DARČEK Z NEBA,
JE V ŇOM VŠETKO, ČO VÁM TREBA,
ČO JE ĽUDOM NAJVIAC VZÁCNE:
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Zasmejte sa!

(dokončenie v osemsmerovke)
ASTOR, AUTOMAT, BAROKO, BELANKA,
BOKOM, BUDKOV, CASINO, ČAJKA, ČAKAN,
CELOK, ČÍSLA, DOLKA, DOHOVOR, DOMEK,
DRINK, ETAPA, INOVAŤ, KECAL, KLECE,
KOCKA, KOTOL, LALOK, LEKÁR, LUSKÁČIK,
MICKA, NOKIA, NOVOROČNÝ PREJAV, NOVÝ
DEŇ, NOVÝ ROK, OKRASA, ORION, POLESIE,
POKYN, RAFIKA, RATAJ, RETRO, ROKOKO,
SADLO, SAMOPAŠ, SEDLO, SLIEPKA, SLOVO,
SNINA, , SOVOK, STROMČEK, ŠTEDRÝ DEŇ,
ŠŤASTLIVÝ ROK, TAROK, TOPOR, VATRA,
VIANOČNÝ ČAS, VIDEO, VŠELIEK,

Vianočný príbeh

Si v manželstve šťastná?
Áno, veľmi. Len jedna vec ma rozčuľuje...
A čo to je?
Môj muž...
* * *
Rozpráva niekto v spoločnosti.
Časy sa menia. Moja matka sa ešte
pamätá, ako ju otec po prvý raz pobozkal
A moja sestra už nevie, ako vyzeral jej
Prvý manžel.

Od čoho máš také dorezané čelo?
Od nádchy...
Ako je to možné?
Kýchol som pri okne...
***
Jazdím autom už pätnásť rokov
a za celý čas som mal iba tri
nehody.
Ja iba dve.
A ako dlho jazdíte ?
Od včerajška.

Riešenia osemsmerovky a doplňovačiek (tajničky) napísané na lístku
spolu so svojím menom vhoďte do označenej schránky vo farskom
kostole do 31. Januára 2015.
Troch vylosovaných výhercov odmeníme peknými cenami.
Správne riešenia z čísla 3/2014:
Krížovka: ĽUDIA DOZRIEVAJÚ VĎAKA LÁSKE
Doplňovačka 1: NESTRESUJ!
Doplňovačka 2: OKTÓBER –MODLÍME SA SVÄTÝ RUZENEC.
Blahoželáme výhercom z čísla 3/2014:
Anne Ďuríkovej, Jánovi Glórikovi, Samuelovi Pružincovi

Keď panoval cisár Augustus, vydal vyhlásenie o sčítaní
ľudu. Keďže Jozef s Máriou žili v Nazarete, museli
odísť do Betlehema, odkiaľ Jozef pochádzal, aby sa
tam zapísali do zoznamu.
V Betleheme však boli všetky miesta na spanie
obsadené. Hostinský im ponúkol na prenocovanie
malú maštaľku. Postlali si na slame a príjemne
voňajúcom sene. Tam Mária porodila syna. Zavinula
ho a položila do jasličiek. Aby mu nebola zima, dýchali
naň hoviadko a somárik. Mária dala synovi meno
Ježiš, čo znamená... (dokončenie v tajničke).
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Nie zlá
Mrví, drví
Ukonči hru
Získaval dojením
Vchod do domu
Päť + päť
Dokonči písanie
Pandúri
Strašil, ľakal
Pár, dvojica

DOPLŇOVAČKA
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1. Základ spoločnosti. 2. Paškál 3. Žiak Pána Ježiša 4. Ozdoby na stromček 5. Jeden z prorokov 6. Poníženosť 7.Spoločenstvo veriacich
8. Oslavoval 9. Omšová kniha 10. Stvoriteľ sveta 11. Prvý mučeník 12. Chrám Boží 13. Nová správa 14. Pesnička 15. Malé dieťa, nemluvňa
16. Ozdobné poháre používané pri bohoslužbách 17. Sviatosť pokánia 18. Okrídlené bytosti 19. Ozdobná čelenka 20. Velebenie, chválospev
21. Pôstne dni 22. Apoštolské vyznanie viery 23. Navždy 24. Vodca Izraelitov, brat Árona 25. Ohlásil, predpovedal 26. Predstavený biskupstva
27. Velebenie 28. Zlé skutky, poklesky 29. Nižší stupeň kňazskej hodnosti 30. Novorodenec, pacholiatko. POMOC: IZAIÁŠ, DIADÉM, KÁNTRY
Vydáva: Farský úrad Košeca, tel. 042/4468044, e-mail: farskenovinykoseca@gmail.com
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