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Veľkonočné sviatky 
Už o niekoľko dní zažijeme veľký smútok zo smrti 

Pána Ježiša na kríži, ale vzápätí aj veľkú radosť 
z jeho zmŕtvychvstania. Všetci budeme prežívať toto 

veľkonočné tajomstvo tak, ako sme sa naň pripravili 

počas štyridsať dňového pôstu.  

Ako si prežil čas pôstu, ktorý začal Popolcovou 

stredou? Ako si sa pripravoval na Veľkú noc, ktorá 

je sviatkom odpustenia?  

„Buďme k sebe navzájom láskaví a milosrdní“ 

napísal apoštol Pavol v liste Efezanom (Ef 4,32 a). 

Tieto slová platia aj pre nás. Pán Ježiš chce, aby 

sme mali medzi sebou navzájom dobré vzťahy. Aby 

sme sa mali radi, aby sme žili v pokoji. Ale nie je to 
také jednoduché. Naše vzťahy narúša hriech. 

Hriechom je naša neposlušnosť, závisť, hnev, 

ohováranie, pýcha a mnohé iné. Tieto hriechy 

spôsobujú medzi nami zlo a rozdelenie. Narúšajú 

naše vzťahy s rodičmi, s priateľmi, s kamarátmi, 

s učiteľmi, so susedmi. Tým je narušený aj náš 
vzťah s naším Otcom na nebesiach. Toto sa však 

nepáči jeho synovi, Pánu Ježišovi. On vymyslel 

spôsob, ako vyriešiť a zachrániť túto situáciu.  

Tým spôsobom je   o d p u s t e n i e! 

Je to liek na rozleptané, zranené vzťahy. Preto Ježiš 
zomrel na kríži. Z lásky k nám zomrel za naše 

hriechy. Zomrel, aby sme za ne nemuseli zomrieť 

my. Ježiš preto zostúpil na zem, aby nám odpustil, 

aby tak obnovil svoj vzťah s nami. Teraz je na nás, 

či prijmeme toto odpustenie, či sa chceme zmieriť 

s naším nebeským Otcom, či prijmeme sviatosť 
zmierenia. Veľkonočné sviatky sú sviatkom 

odpustenia, zmierenia, obnovenia lásky. 

Odpustením poupratujme naše narušené vzťahy. 

Náš Pán chce, aby sme sa naučili odpúšťať si 

navzájom. Povzbuďme sa, aby sme našli silu 
k odpúšťaniu. Odpustiť niekomu, kto nám ublížil 

dokazuje veľkosť nášho srdca. Príkladom by nám 

mal byť Ježiš, ktorý nám odpustil na kríži. Keď si 

budeme navzájom odpúšťať, budeme všetci šťastní. 

Ďakujme cez tieto veľkonočné sviatky Ježišovi za 

jeho obetu na kríži, za odpustenie našich hriechov. 
Prajeme vám, milí čitatelia i vaším blízkym, 

úprimnú radosť z nového života, ktorý dostávame 

ako dar pri každej svätej omši, ktorá je slávením 

veľkonočného tajomstva. 

Ak si chcete poupratovať svoje vzťahy, urobiť si 
poriadok vo svojom srdci a obnoviť dobré vzťahy 

s nebeským Otcom a doposiaľ ste sa na to 

neodhodlali, využite posledné dni pôstneho času. 

Pán Ježiš má odpustenie pre všetkých. 

Redakcia 

 Milí čitatelia,  
týmto číslom spoločne slávime prvé výročie vzniku 
našich farských novín. Prichádzajú k vám pod 
novým názvom. Veríme, že sa vám bude páčiť. Aj 
v tomto roku vám v nich priblížime život našej 
farnosti. 

Budeme prinášať reportáže nielen z duchovných 
slávností vo farnosti, ale aj z rôznych akcií, pútí, 
výletov, táborov, ktoré bude naša farnosť v tomto 
roku organizovať. Budeme pokračovať s článkami 
o dejinách našej farnosti i o významných kňazoch, 
ktorí pôsobili v našej farnosti. Radi by sme však boli, 
keby ste sa vy, milí čitatelia, viac zapojili do tvorby 
farských novín, aby ste sa podelili s nami ostatnými 
s vašimi zážitkami i názormi na rôzne témy, ktoré 
rezonujú v celej našej spoločnosti. Čakáme na vaše 
námety, zabudnuté staré recepty, zaujímavosti 
z histórie farnosti, zážitky z dovoleniek, z púti a pod. 
Kvalitu našich farských novín budete zvyšovať i vy 
svojou aktivitou a písaním. Prekonajte strach, 

prekonajte trému a píšte. 
Redakcia 

 

 

 

Aktuálne! 
Biskupi Slovenska schválili doplnenie názvu 

tajomstiev radostného ruženca. 
18. marca 2015 KBS rozhodla, že k štvrtému a piatemu 

tajomstvu radostného ruženca sa pridá zmienka o sv. 

Jozefovi, ženíchovi Panny Márie. 

Sv. Jozef bol podľa Svätého písma prítomný pri obetovaní 

dieťaťa Ježiša v chráme, a tiež pri nájdení 12-ročného 

Ježiša po sviatkoch v Jeruzaleme.  

Doplnené znenie tajomstiev, ktoré plnšie vystihuje obsah 

biblických udalostí, je takéto:  

„Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom 

v chráme obetovala.“ 

„Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom 

v chráme našla.“ 

Zdroj: www.kbs.sk 
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INFORMÁCIE FARSKÉHO ÚRADU 

OBRADY VEĽKÉHO TÝŽDŇA 
ZELENÝ ŠTVRTOK – 2. apríla 2015 

18:00 hod.- Svätá omša vo farskom kostole 
                 na pamiatku Pánovej večere 

VEĽKÝ PIATOK – 3. apríla 2015 

10:00 hod. – Krížová cesta ulicami Košece 

17:00 hod. – Obrady Veľkého piatka 
                   Po skončení obradov Poklona  
                   pri Božom hrobe do 21:00 hod. 

BIELA SOBOTA – 4. apríla 2015 

8:00 – 19:15 hod. Poklona pri Božom hrobe 

19:30 hod. – Veľkonočná vigília – oslava  
                   zmŕtvychvstania Pána      

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA- 5. apríla 2015 

Sväté omše:   7:00 hod. – Košeca  

                    8:00 hod. – Malé K. Podhradie 

                    9:15 hod. – Košeca 

                  10:30 hod. – Veľké K. Podhradie 

 

Nové záveterné dvere vo farskom 

kostole: 
Začiatkom februára boli v našom farskom 

kostole osadené nové záveterné dvere, ktoré 

vyhovujú zabezpečeniu proti násilnému 

vniknutiu do kostola. Dvere sú zhotovené 
z masívu a sklo na dverách je nerozbitné. Na 

kazetách sú vyobrazené symboly štyroch 

evanjelistov : 

Matúš – symbol človeka – začína evanjelium              

genealógiou (rodokmeňom) Ježiša. 

Marek – symbol leva – začína Jánom „hlasom              
volajúcim na púšti“. 

Lukáš – symbol býka – začína obetovaním              

obetného zvieraťa. 

Ján – symbol orla – pre vzletný začiatok           

o Vtelenom Slove Božom. 

Veľké „Pán Boh zaplať“ zhotoviteľom za ich 

výrobu a osadenie. 

Oznamujeme a pozývame 
3. apríl  Krížová cesta ulicami Košece 

Na Veľký piatok pozývame všetkých veriacich 

našej farnosti na Krížovú cestu ulicami Košece, 

ktorá sa uskutoční už po druhý raz. Verejne 

prejavíme svoju vieru! 

máj-jún 
 

Púť do rodiska sv. Jána Pavla II. 

Farský úrad pripravuje púť do Poľska, do 

Wadovic, rodiska svätého Jána Pavla II. a tiež 

navštívime aj Kalwáriu Zebrzydowska. 

V druhom štvrťroku 2015 slávime... 
2.4.  Zelený štvrtok 

3.4.  Veľký piatok 

4.4.  Biela (veľká) sobota 

5.4.  Veľkonočná nedeľa 

6.4.  Veľkonočný pondelok 

12.4.  Nedeľa Božieho milosrdenstva 

25.4.  Sv. Marek - evanjelista 

29.4.  Sv. Katarína Sienska, patrónka Európy 

1.5.  Sv. Jozef , robotník 

14.5.  Nanebovstúpenie Pána 

16.5.  Sv. Ján Nepomucký 

24.5.  Svätodušná nedeľa - Turíce 

25.5.  Svätodušný pondelok 

28.5. 

 Náš Pán Ježiš Kristus, najvyšší a večný 
kňaz 

31.5.  Nedeľa Najsvätejšej Trojice 

4.6.  Najsvätejšie Telo a krv – Božie Telo 

12.6.  Najsvätejšie Srdce Ježišovo 

13.6.  Nepoškvrnené Srdce Panny Márie 

24.6.  Narodenie sv. Jána Krstiteľa 

29.6.  Sv. Peter a Pavol, apoštoli 
 

 

Z farskej matriky 
V roku 2014 bolo v našej farnosti: 

Krstov: 

 41 – z toho: chlapcov 22, dievčat 19 

Z toho 32 do veku jedného roka 

 9 starších detí 

Košeca 22 Nozdrovice 3 

K. Podhradie 12 Z iných farností 4 

Sobášov: 

 9 – priemerný vek: muži 30 r. 

  ženy 27 r. 

Pohrebov:  48 

 z toho: mužov 23 priem. vek 70 r. 

 žien 25 priem. vek 83 r. 

(zomrelo viac žien vo veku nad 90  rokov) 

 Košeca  M.K. Podhradie V.K. Podhradie 

Muži 16 2 5 

Ženy 14 4 7 

Na prvom svätom prijímaní bolo 29 detí. 

Údaje : Farský úrad 
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Oznamujeme a pozývame 
16.máj  Farský majáles 

Po prvýkrát organizujeme Farský majáles 

v reštaurácii „U Sedláčka“. Príďte sa zabaviť! 

17.máj  Sv. omša pri kaplnke Na Muškátke 

Sviatok Panny Márie Fatimskej oslávime 

slávnostnou svätou omšou pri kaplnke „Na 

Muškátke“ v Malom Košeckom Podhradí, ktorá bola 

posvätená v minulom roku. V krásnom prírodnom 

prostredí poprosíme našu Nebeskú Matku o jej 
ochranu a pomoc. 

29.máj  Noc kostolov 

V tomto roku sa zapojíme do akcie Noc kostolov. 
Pripravený bude bohatý duchovný program, príďte, 

uvidíte, zažijete niečo nezvyčajné! 

7. jún  Prvé sväté prijímanie  v Košeci 

Nedeľa 7. júna 2015 bude pre viac ako 30 malých 

katolíkov z našej farnosti slávnostnou a významnou 

– po prvýkrát pristúpia k sviatosti pokánia 

a k svätému prijímaniu.  

14.jún 
 

Hodová svätá omša v Malom KP 

Pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Srdca 

Ježišovho sa bude konať slávnostná svätá omša pri 

soche v Malom Košeckom Podhradí. 

28.jún 
 

Hodová svätá omša vo Veľkom KP 

Sviatok sv. Petra a sv. Pavla oslávime v nedeľu 

slávnostnou hodovou svätou omšou pred 
Kultúrnym domom vo Veľkom Košeckom Podhradí. 

jún  Výlet k jazeru pod Vápčom 

Už po druhý raz sa vyberieme na turistický výlet ku 

jazeru na Jame, ktoré sa nachádza pod krásnym 

vrchom Vápeč. Budeme nielen obdivovať peknú 

prírodu, ale aj opekať a športovať. Odvážnejší, sa 

môžu pokúsiť vyšliapať až na vrchol Vápča.  

4. júl  Tretí Farský deň našej farnosti 

Po roku sa opäť zídeme v športovom areáli v Košeci 

a spoločne prežijeme tretí Farský deň so svojimi 

deťmi, rodinami a priateľmi. Pripravený bude 
zaujímavý program pre všetkých. Tešíme sa na Vás!  

15.-16. 
august 

 Hodová slávnosť v Košeci – sviatok 

Nanebovzatia Panny Márie 

Na sobotu 15. augusta pripravíme duchovný 

program na slávnosť Patrónky nášho farského 

kostola a celej farnosti. V nedeľu budú slávnostné 

hodové sväté omše. 

13.sep.  Sviatosť birmovania 

V nedeľu 13. septembra 2015 navštívi našu farnosť 

náš diecézny biskup Mons. Tomáš Galis, ktorý udelí 

sviatosť birmovania našim pripravujúcim sa 
birmovancom.  

 

Bližšie informácie o jednotlivých akciách a svätých 

omšiach budú včas na web stránke farnosti alebo 

podané pánom farárom pri svätých omšiach. 

 

Krížová cesta na Skalke 

Duchovné slávnosti vo farnosti 

„Sv. Svorad a Beňadik si vybrali svoju životnú 
cestu ako mnísi – pustovníci.“ – touto vetou začína 
Krížová cesta z pohľadu života pustovníkov sv. 
Svorada - Andreja a sv. Beňadika, ktorú napísal 
Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup. 
Túto krížovú cestu sa bolo v nedeľu 8. marca 
pomodliť asi sedemdesiat veriacich z našej 
farnosti na Skalke pri Trenčíne. Na tomto 
pútnickom mieste si uctili pamiatku patrónov 
Nitrianskeho biskupstva a spolupatrónov Európy. 
Zároveň načerpali silu Božieho milosrdenstva, aby 
cez ich život porozumeli svojej životnej ceste, 
priblížili sa k Pánu Bohu a mohli ho nasledovať 

v každodennom živote. 

 

Po výdatnom nedeľnom obede sa na parkovisku 
pred Základnou školou v Košeci začali schádzať 
pútnici, aby potom spoločne so svojimi „tátošmi“ 
zamierili cez Ilavu a Nemšovú do Skalky pri  
Trenčíne. 

Krížovú cestu, 
ktorá sa nachá---
dza v lesíku 
oproti pútnické-
mu kostolu, vie-
dol náš duchov-
ný otec. Hoci je 
krížová cesta 
situovaná do 

horského terénu, 
zvládnu ju aj 
starší, či chorí. 
Po pobožnosti 
krížovej cesty 

navštívili pútnici aj kostol sv. Andreja – Svorada 
a sv. Beňadika, kde im miestny kňaz priblížil ich 
život i históriu pútnického miesta. Pútnici využili 
krásne slnečné počasie na obhliadku okolia 
kostola a pokochali sa z výhľadu na údolie rieky 
Váh pri Trenčíne. Keďže na Skalku začali 
prichádzať ďalší pútnici, aby sa zúčastnili slávenia 
krížovej cesty, uvoľnili sme im parkovisko a začali 
odchádzať späť domov. Niektorí si na spiatočnej 

ceste prezreli aj opátstvo a pustovňu, ale žiaľ len 
zvonka, pretože tieto objekty z 11. storočia sú 
v rekonštrukcii a ich návšteva, sa musí vopred 
ohlásiť. Tak možno nabudúce... 

Text: Anton Meliš  Foto: Mirka Poliaková 



Noviny Farnosti Košeca  1/2015 

4 

 

Vianoce 2014 v našej farnosti 

Duchovné slávnosti vo farnosti 

Prípravou na slávenie privítania novonarodeného Pána 

Ježiša bol adventný čas, ktorý začal nedeľou 30. 

novembra. Pred svätými omšami vo farskom kostole 

i v Malom Košeckom Podhradí pán farár posvätil 

veriacimi prinesené adventné vence. Na nich si potom 

vo svojich domovoch zapálili prvé sviece, ako symbol 

blížiaceho sa príchodu Svetla.  

 

V adventnom čase veriaci navštevovali počas týždňa 

ranné sväté omše. Spoločná svätá spoveď v našej 

farnosti bola v nedeľu 14. decembra. Zúčastnilo sa jej 

najviac veriacich od roku 2012, kedy do našej farnosti 

prišiel terajší pán farár.  

Od 15. decembra sa začali konať rorátne sväté omše 

len pri svetlách sviec a lampášikov, ktoré si prinášali 

veriaci. Rorátnych svätých omší sa zúčastňovalo 

pomerne veľa veriacich a takmer všetci prítomní 

pristupovali ku svätému prijímaniu. Týchto omší sa 

zúčastňovali v peknom počte aj deti, hoci museli prv 

vyliezať z teplých „peleškov“ a po omši zasa rýchlo 
bežať do školských lavíc. Bola to ich veľká obeta. 

Viacerí z nich boli za dobré skutky, ktoré prinášali 

Ježiškovi na stromček, odmenení peknými knihami či 

sladkosťami od pána farára. 

Po skončení adventu prišli nami túžobne očakávané 

chvíle – dni slávenia narodenia nášho Pána Ježiša – 

vianočné sviatky. Na štedrý deň vrcholili prípravy, kto 

ešte nemal ozdobený vianočný stromček, tak si ho 

pripravoval, gazdinky od rána chystali štedrovečernú 

večeru, slávnostné stolovanie. Aj v našom farskom 

kostole vrcholilo dokončovanie vianočnej výzdoby, aby 

na polnočnú omšu bolo všetko pripravené.  

Aj v tomto roku zavítalo do našej farnosti Betlehemské 
svetlo, ktoré roznášali po Slovensku skauti. V čase 

medzi 14. až 16. hodinou si svetlo veriaci odnášali do 

svojich domovov, kde im cez vianočné sviatky 

pripomínalo príchod ozajstného Svetla – nášho Krista 

Pána. 

Vo filiálke Košecké Podhradie sa polnočná svätá omša 

konala už o 22:30 hod. v časti Veľké a vo farskom 

kostole o 24:00 hod. Slávnostných svätých omší sa 

zúčastnilo pomerne veľa veriacich, ktorí tak oslávili 

príchod malého Ježiška medzi nás. 

V deň Božieho narodenia sa vo farskom kostole konali 

dve sväté omše a tiež aj v Malom a vo Veľkom 

Košeckom Podhradí. Veriaci mali teda viac možností 

zúčastniť sa v tento slávny deň svätej omše.  

 

Popoludní sa farský kostol opäť zaplnil. Naše deti 

pripravili úžasnú Jasličkovú pobožnosť a veriacim 

tak priblížili históriu zvestovania a narodenia Pána 

Ježiša Krista. 

 

Aj na druhý sviatok vianočný, na sviatok prvého 

mučeníka, svätého Štefana, sme zúčastnili svätých 

omší a slávili tak narodenie nášho Pána.  

V nedeľu 28. decembra, na sviatok Svätej rodiny, 

strávili veriaci príjemné chvíle i pri sledovaní 

zábavného programu, ktorým sa im predstavili 

heligónkári z Kysúc. Hrou na heligónku ich zaujal 

najmä talentovaný desaťročný Matúško.  

Počas celých vianočných sviatkov vládla nielen 
medzi veriacimi, ale aj ostatnými občanmi radostná 

a sviatočná atmosféra. Taká by mala byť medzi nami 

po celý rok.  

Deti, ale aj my starší, sme sa potešili darčekom pod 

stromčekom. Ku ozaj vianočnej atmosfére chýbal 

azda len ten sniežik. Meškal niekoľko dní a potešil 

najmä naše deti. Tie sa potom dobre vyšantili... 

V posledný deň roku 2014 sa vo farskom kostole 

uskutočnila svätá omša s ďakovnou pobožnosťou na 

konci roka. Pol hodiny pred polnocou a príchodom 

Nového roka 2015 bola vyložená Najsvätejšia 

sviatosť oltárna k poklone. V prvých sekundách roka 

2015 bolo prítomným veriacim udelené slávnostné 

požehnanie do Nového roka. 

Počas vianočných a novoročných sviatkov spestrili 
niektoré sväté omše členovia nášho Kresťanského 

spevokolu pod vedením Viliama Zermegha. 

Vianočné obdobie končilo nedeľou Krstu Pána, 

avšak vianočná výzdoba bola v kostole ponechaná až 

do sviatku Obetovania Pána, do Hromníc.        

Text: Redakcia Foto: Katka Melišová 
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Roráty 2014 v našej farnosti 

Duchovné slávnosti vo farnosti 

Roráty sú starobylou tradíciou adventného času, kedy 

veriaci chodili ešte za tmy na sv. omšu, aby tak 

vyjadrili myšlienku adventu, že ľudstvo žilo v tmách a 

s narodením Krista prichádza na svet pravé Svetlo. Ich 

názov pochádza zo začiatočných slov verša z proroka 
Izaiáša: 

Rorate caeli, desuper, et nubes pluant justum: 
aperiatur terra, et germinet Salvatorem. 

Roste nebesá zhora, oblaky nech pršia Spravodlivého; 

Nech sa otvorí zem a vyklíči Spasiteľa. (Iz 45,8). 

V našej farnosti sme 

tradíciu rorátnych 
svätých omší obnovili už 

v roku 2013 a pokračovali 

sme v nej aj v roku 2014. 

Atmosféra v tmavom 

kostole, bola úžasná. 

Oltár osvecovali len 

zapálené sviečky a do 

lavíc pomaly vchádzali 

deti i veriaci so svojimi 

adventnými lampášikmi, 

sviečkami, či kahancami.  

Tma pomaly ustupovala pribúdajúcemu sa svetlu, čo 

symbolizovalo, že ku nám čoskoro príde to pravé  

Svetlo, na príchod ktorého sme sa počas adventu 
pripravovali. Už spoločná spoveď na tretiu adventnú 

nedeľu napovedala, že to veriaci našej farnosti 

s prípravou myslia vážne. Ich účasť oproti 

predchádzajúcim rokom bola najvyššia a potvrdila to 

i hojná účasť veriacich na rorátnych svätých omšiach. 

Takmer všetci prítomní pristupovali aj ku prijatiu 

eucharistie. Bohumilú atmosféru týchto ranných 

svätých omší dotvárali aj naše deti. Napriek včasnému 

vstávaniu z teplých postieľok prichádzali s lampášikmi 

a peknými vianočnými ozdobami, na ktoré písali svoje 

dobré skutky, ktorými chceli privítať narodeného 

malého Ježiška. Tieto ozdoby vešali na krík a veru, 

rýchlo sa zapĺňal a na poslednej rorátnej svätej omši 

bol bohato ovešaný. Tí, ktorí zažili atmosféru 
rorátnych svätých omší, mali silný duchovný zážitok. 

Tí, ktorí neprišli, budú mať možnosť v advente v tomto 

roku. Iste ich čaká krásny duchovný zážitok. 

Text: Redakcia, Foto: Katka Melišová 

 

 

Jasličková pobožnosť (25.12.2014) 

Kultúra, koncerty, vystúpenia 

Veľmi pekné spestrenie prežívania tohtoročných 

vianočných sviatkov pripravili pre našich veriacich 

deti našej farnosti. 

Na prvý sviatok vianočný, na Narodenie Pána, 

pripravili jasličkovú pobožnosť a predstavili sa s ňou 

vo farskom kostole. Dvadsať detí nacvičilo pod 
vedením Janky Bartošovej, Janky Čepákovej, Majky 

Tarabovej a Zuzky Kvasnicovej pekné pásmo 

o zvestovaní a narodení Pána Ježiša. Prítomných 

upútal už úsmevný začiatok zámenou knihy Biblie 

s knihou o Jánošíkovi. Vraj J ako J – Ježiš ako 

Jánošík. Po napravení omylu sme sa už preniesli do 

čias pred viac ako dvetisíc rokmi, kedy sa tieto 

udalosti udiali.  

 
Sprievodné hovorené slovo bolo citlivo popretkávané 

krásnymi piesňami a výjavmi malých hercov 

o zvestovaní Panne Márii, o putovaní Jozefa a Márie 

do Betlehema, o ich pobyte a narodení malého 

Ježiška v tomto meste. Predviedli aj zvestovanie 

narodenia Božieho Dieťaťa pastierom. Ježiška  

v maštaľke navštívili aj Traja králi z východu 

a odovzdali mu vzácne dary 

Za predvedené vystúpenie zožali naši malí herci 

veľký potlesk prítomných i poďakovanie od pána 

farára, ktorý dal všetkým prítomným aj požehnanie. 

Deti sa na záver jasličkovej slávnosti rozlúčili 

s divákmi krásnou vianočnou piesňou „Tichá noc, 

svätá noc“. 

Za krásnu jasličkovú pobožnosť, jej nacvičenie 

a predvedenie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 

spôsobom na nej podieľali veľké poďakovanie a „Pán 

Boh zaplať!“. Tešíme sa na ďalšie detské vystúpenia. 

Text: Anton Meliš, Foto: Katka Melišová 
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Máj - mesiac úcty k NEBESKEJ MATKE 

Príspevky čitateľov 

Mesiac máj má viac prívlastkov ako iné mesiace 

v roku. Máj - najkrajší mesiac v roku, mesiac kvetov, 

mesiac lásky, mesiac venovaný matkám a podobne. 

A práve tento mesiac Cirkev vybrala a zasvätila úcte 

nebeskej Matke -  Panne Márii. V máji si osobitným 

spôsobom, tzv. májovými pobožnosťami uctievame 

Pannu Máriu. Robíme tak aj napriek tomu, že v tomto 

mesiaci nie je v liturgickom kalendári nijaký väčší 

mariánsky sviatok. Sú v ňom iba dve nepovinné 
spomienky: Panny Márie Fatimskej - 13. mája a Panny 

Márie Pomocnice kresťanov – 24. mája. Mesiac máj je 

v Cirkvi oddávna mesiacom Panny Márie, ktorá nás 

pozýva, aby sme obklopení vôňou kvetou upevnili náš 

vzťah k Bohorodičke a prosili ju o pomoc pri 

pretváraní nášho vzťahu k bohu, k blížnym a k sebe 

samým.  

Odkiaľ pochádza a k čomu nás vedie májová, 

duchovná mariánska úcta? Iniciátorom mariánskeho 

mesiaca v modernom chápaní, čiže s pobožnosťami na 

každý deň, bol jezuita Dionisi svojím dielom Mese di 

Maria, vytlačenom vo Verone (Taliansko) r. 1725. 

Pápeži, napríklad Pius VII., Gregor XVI. a Pius IX. 

obdarúvali májové pobožnosti odpustkami. Pobožnosti 
v mesiaci máji vo svojich dokumentoch odporúčali 

najmä pápeži Lev XIII. a Pius XII. Pápež Pavol VI. 

v roku 1965 vydal encykliku Mense Maio, v ktorej 

povzbudzuje veriaci ľud k týmto pobožnostiam, aby ich 

obetovali za šťastné zakončenie Koncilu a zároveň za 

vyprosenie pomoci na uskutočnenie koncilových 

ustanovení a za pokoj vo svete, keďže v tých rokoch 

bol ohrozený mier. Úcta k Panne Márii  má svoje 

právoplatné miesto. Panna Mária vo vzťahu k Ježišovi 

nikdy nestojí v popredí, no vždy je s ním vnútorne 

veľmi úzko spojená a nenahraditeľne spolupracuje  

s jeho poslaním. Vo Svätom písme nachádzame 

zmienku o nej tam, kde je to potrebné.  Tesne pred 
Ježišovou smrťou jej Boží Syn zveril nás všetkých. 

Odvtedy  teda nie je už len Božou matkou, ale 

i Matkou Cirkvi, Matkou Božej milosti, Matkou 

nepoškvrnenou, Pomocnicou kresťanov, Kráľovnou 

anjelov, Kráľovnou presvätého ruženca... Prívlastky, 

ktoré sa priraďovali Panne Márii, vychádzali z učenia 

Cirkvi o Panne Márii a z tradície a boli formulované 

jednoducho. Takto vznikli mariánske prosby, ktoré sa 

šírili po názvom litánie loretánske. Loretánske preto, 

lebo chrám v talianskom meste Loreto  bol celé 

stáročia miestom modlitby a rozjímania. Tu kresťania 

prosili a potom ďakovali  Matke Božej za vyslyšané 

prosby. Aj preto sa v mesiaci máj denne modlievame 

Loretánske litánie. 

Matka Božia zostáva aktívne prítomná vždy tam, kde 

ide o jej poslanie. Nikdy nechýba ani vo chvíľach 

spoločnej modlitby a slávenia Eucharistie.  Od 

začiatku je preto v Cirkvi veľmi živá prax modlitieb 

a pobožností k Panne Márii.  

V jej prítomnosti sa môžeme nielen cítiť oveľa 

bezpečnejšie vo všetkých krížoch života – ako pri 

láskavej a starostlivej matke – ale sa od nej aj učiť 

umeniu modlitby, či už osobnej alebo spoločnej. 

Modlitbe sústredenej, pokojnej, vrúcnej, vytrvalej 

a plnej bezhraničnej dôvery v Boha. 

 

V jej prítomnosti sa môžeme nielen cítiť oveľa 

bezpečnejšie vo všetkých krížoch života – ako pri 

láskavej a starostlivej matke – ale sa od nej aj učiť 

umeniu modlitby, či už osobnej alebo spoločnej. 

Modlitbe sústredenej, pokojnej, vrúcnej, vytrvalej 

a plnej bezhraničnej dôvery v Boha.  

Ak dnes konštatujeme, že prežívame veľmi búrlivé 
obdobie najrôznejších premien v ľudskej spoločnosti 

a preto neraz i upadáme do pokušenia beznádeje a 

rezignácie, o to viac potrebujeme vytvárať mocné 

spoločenstvo živej viery a lásky. 

V ňom budú všetky naše modlitby a obety 

umocnené príhovorom našej nebeskej Matky, ktorá 

je aj v súčasnosti aktívne prítomná uprostred 

modliacej sa Cirkvi. 

Aj keď je mesiac máj zvlášť zasvätený Panne Márii, 

neznamená to, že by sme ju mali v iných mesiacoch 

roka zanedbávať. 

Naopak, májové 

pobožnosti nás majú 

povzbudiť a obnoviť 
v horlivosti v tejto 

úcte počas celého 

roka. Využime aj 

tento rok, „Rok 

zasväteného života“ 

a načerpajme do 

svojich sŕdc novú 

posilu pre hlbší 

duchovný život 

prostredníctvom tej, 

ktorú nám dobrý 

Boh dal za matku a 

sprostredkovateľku 

mnohých milostí. 

 

Modlime sa: 

Ó Mária, Matka milosrdenstva, 

opatruj nás všetkých, 

aby Kristov kríž nebol zbytočný, 

aby človek nezišiel z cesty dobra 

a aby nestratil vedomie hriechu, 

ale aby vzrastala jeho nádej v Boha, 

ktorý je “bohatý na milosrdenstvo“ (Ef 2, 4), 

aby z vlastnej vôle konal dobré skutky, 

ktoré Boh vopred pripravil (porov. Ef 2, 4), 

a aby takto konal po celý život 

„na chválu jeho spásy“ (Ef 1, 12). 

Ján Pavol II. (1993) 

A na záver jeden krátky príbeh: 

„Profesor kardiológie priviedol raz študentov do 

laboratória anatómie na univerzite. Pozorovali 

niektoré orgány a všimli si nesmierne veľké srdce. 

Profesor sa spýtal poslucháčov, či by vedeli povedať 

a určiť, na akú chorobu tá osoba umrela. Ja viem, 

povedal mladík veľmi vážnym tónom.  

„BOLO TO SRDCE MATKY!“  

Čo viac dodať ??! 

Marta Galbavá  

 



Noviny Farnosti Košeca  1/2015 

7 

Trojkráľový výstup na vrch Sokol (6.1.2015) 

Šport, turistika, výlety 

V utorok 6. januára 2015, na sviatok Zjavenia 

pána, sme mali výbornú možnosť prevetrať telo po 

vianočných sviatkoch. 

Košeckí turisti už 

tradične organizujú na 

„Troch kráľov“ výstup 
na kopec Sokol, 

nachádzajúci sa nad 

osadou Háj. Pomaly sa 

stáva tradíciou, že sa 

k nim pridáva aj náš 
pán farár s farníkmi. 

Hodinu pred obedom 

vyrazila spred fary 

skupinka farníkov 

smerom na Lašteky 

a ďalej po hrebeni až na samotný vrch Sokol. 
Počasie bolo viac ako ukážkové, sneh, slniečko 

a teplota okolo nuly, no skrátka ako na objednávku. 

Celou cestou sme stretali šikovnejších turistov, 

ktorí sa už vracali naspäť a povzbudzovali nás 

motivačným prísľubom dobrého gulášu na vrchole. 
Nálada bola výborná, aj keď samotný „výšľap“ na 

vrchol nám podaktorým zobral na chvíľu dych 

a orosil čelá. Hore na vrchole  nás čakal nádherný 

výhľad, ohník a skutočne aj guláš, ktorý tam turisti 

vyviezli na sánkach! Klobúk dolu! Okrem toho 

samozrejme aj kopa ďalších veriacich a turistov 
z Košeckého Podhradia, z Hája, ba aj z Hornej 

Poruby, Ilavy i Dubnice. Takže tam bolo naozaj 

veselo. Bola to skutočne dobrá príležitosť na 

novoročné podanie rúk a na chvíľu rozhovoru. To, 

že okrem rúk sa podávali aj rôzne domáce ovocné 
produkty hádam ani netreba spomínať, veď mrzlo... 

Kto nemal chuť na guláš, opekal na ohníku 

slaninu, klobásy, špekačky, teda to, čo si na vrchol 

vyniesol. 

Po 14-tej sme sa postupne začali presúvať dolu, do 

osady Sokol, kde asi o 14:30 pán farár vyslúžil 

krátku pobožnosť, ktorej sa zúčastnilo cca 50 

veriacich, aj starších, takých, ktorí si netrúfali na 

výstup a čakali nás pri malej kaplnke.  

Bol to parádny deň! Deti, ale aj dospelí si to 

maximálne užili. Domov sme sa všetci vracali 

príjemne unavení, ale osviežení na tele i na duchu.  
Text: J. Čapla, Foto: Alenka Čaplová 

 

 

Kysuckí heligónkári v našom kostole (28.12.2014) 
Kultúra, koncerty, vystúpenia 

V nedeľné popoludnie, na sviatok Svätej rodiny, 

navštívili našu farnosť heligónkári z Kysúc 

a vystúpili vo farskom kostole so svojim 
programom. 

Hlavnou hviezdou programu bol desaťročný 

heligónkar Matúško Hodás, ktorý vydal už aj 

svoje prvé CD a povyhrával rôzne súťaže nielen 

u nás, ale aj v Čechách. Jeho CD si mohli diváci 
po koncerte aj zakúpiť. Malý Matúš predviedol  

svoj výnimočný talent a zahral i zaspieval 

prítomnému obecenstvu viacero skladieb. Bolo 

úžasné počúvať jeho virtuózne hranie, sledovať 

jeho hru na heligónke. Upútal všetkých 

prítomných divákov, od tých najmenších až po 
najstarších.  

 

Za ním však nezaostali ani ostatní vystupujúci. 

Zahrali a zaspievali viacero náboženských, 

ľudových i žartovných piesní nielen z regiónu 

Kysúc, ale aj z iných častí Slovenska. Veselými 
príbehmi a anekdotami spestrili svoje vystúpenie 

a prítomným divákom, ktorých bol takmer plný 

kostol i chórus, spríjemnili nedeľňajšie sviatočné 

popoludnie. Diváci mohutným potleskom 

odmeňovali nielen jednotlivé vystúpenia, ale aj 

záverečnú skladbu, ktorou sa vystupujúci s nimi 
rozlúčili. Pred záverečnou skladbou heligónkárom 

poďakoval za vystúpenie a rozlúčil sa s nimi náš 

pán farár. Poprial im veľa úspechov pri ich 

ďalších vystúpeniach i v živote. 

Text: Anton Meliš, Foto: Katka Melišová 
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Čo znamená „Ministrare“? 

Príspevky čitateľov 

Toto slovo v latinčine znamená „slúžiť, posluhovať 

niekomu“. Od tohto slova sú odvodené aj slová 

miništrovanie a miništrant. 

Miništrant je laický služobník, ktorý pomáha 

kňazovi pri svätej omši (i mimo nej). Úlohou 

miništranta je tiež vypomáhať aj pri udeľovaní 

iných sviatostí, napr. krst, manželstvo…  

Miništrovanie je však viac, ako len pomoc kňazovi 
pri oltári. Je to služba Bohu. Miništrant vlastne 

slúži priamo Bohu, ktorý k nám prichádza cez 

eucharistiu. 

Kto je teda miništrant? 
Je to chlapec, ktorý chce dobrovoľne pomáhať 

a slúžiť pri svätej omši. Boh povoláva všetkých, aby 

mu slúžili, takže miništrantmi môžu byť už malí 

chlapci, z ktorých sa postupne stávajú starší 

miništranti. A možno, podľa Božej vôle, z niektorých 
aj kňazi. Veď je to skutočne pekný pohľad, keď na 

začiatku svätej omše vychádza veľa malých 

miništrantov v bielom oblečení, medzi nimi starší 

miništranti a nakoniec kňaz. Ten má iste tiež veľkú 

radosť, že ich tam má. Najviac sa však teší Boh. 

Miništrant, ktorý sa miništrovaním naučí rôzne veci 

súvisiace so svätou omšou, si potom dokáže lepšie 

uvedomiť jej význam. 

Aký má byť miništrant? 
Náš Pán Ježiš umrel za každého z nás a tak 

všetkých povolal ku spáse. Miništrant je svojou 

službou pri oltári tak blízko Božím milostiam 

a darom, že ho Ježiš zvláštnym spôsobom povoláva 

ku sviatosti. Áno, každý kresťan je povolaný ku 
sviatosti, nie je to len výsada vyvolených. To si musí 

uvedomovať každý miništrant a preto má byť 

oddaný, čistý, zbožný, vzorný a usilovný. 

Oddanosť – byť oddaný svojej vznešenej službe pri 

oltári, oddaný vo viere a láske. Byť verný 

v myšlienkach, slovách i skutkoch a to nielen 
v kostole, ale aj doma, v škole, v práci i na ulici. 

Čistota – rozumie sa čistota srdca, ktorá sa 

vyznačuje pokorou a vyviera z lásky k Bohu 

a Panne Márii. Je však potrebné zachovávať 

i telesnú čistotu. Mať pri bohoslužbe vždy čisté šaty 

i obuv. Upravený a čistý na duši i na tele má 
miništrant plniť svoje poslanie. 

 

Zbožnosť – je treba chápať ako určitý stupeň 

kresťanskej dokonalosti. „Pravá a živá zbožnosť 
predpokladá lásku k Bohu... ba nie je nič iného 

ako opravdivá láska k Bohu.“... napísal sv. 

František Saleský. 

Vzorný miništrant – keď sa dobrovoľne rozhodne 

slúžiť pri oltári Pána pri svätej omši, mal by žiť 

vzorne a naplno z darov Ducha Svätého. Mal by 
slúžiť i v osobnom živote, v rodine a aj svojim 

priateľom. To sú malé a isté krôčiky ku svätosti. 

Usilovnosť – miništrant by mal prichádzať na 

svätú omšu s dostatočným predstihom, aby sa 

na ňu stihol pokojne pripraviť. Mal by poznať 

všetky liturgické predmety a vedieť s nimi 
zaobchádzať. Mal by poznať život patróna kostola 

a pestovať eucharistickú a mariánsku úctu. 

 

Miništrant sa musí pri službe pri oltári chovať 

dôstojne a úctivo, nemôže kedykoľvek odísť od 
oltára, musí sledovať priebeh svätej omše, 

odriekať modlitby, spievať a posluhovať kňazovi 

pri slávení liturgie alebo iných sviatostí. 

Chlapci, ktorí ste sa ešte nerozhodli a chceli by 
ste miništrovať, neváhajte, skúste ísť do sakristie 
a miništrovať. Nečakajte a choďte! Pri každej 
svätej omši je niekto, kto má veľkú radosť z toho, 
že ste tam. 

Viete, kto sú patróni miništrantov? Dozviete sa 

to na poslednej strane novín v tajničke 

doplňovačky. 

 
Text: Redakcia , Foto: Katka Melišová, Zuzana Kvasnicová 

 



Noviny Farnosti Košeca  1/2015 

9 

 

Významné akcie v roku 2015 

Informujeme 

V tomto roku čakajú celú našu spoločnosť viaceré 

významné akcie a podujatia, ktoré významne 

zasiahnu do našich životov, životov našich rodín i do 

života celej Cirkvi. 

Už 29. novembra 2014 sa začal ROK ZASVÄTENÉHO 

ŽIVOTA, ktorý vyhlásil Svätý Otec František. Počas 
roku 2015 sa budú i na Slovensku konať rôzne akcie, 

púte, sympózia či duchovné cvičenia. Ukončenie Roka 

zasväteného života bude 2. februára 2016. 

 
Referendum o ochrane rodiny 
Ďalšou naozaj významnou akciou bolo Referendum 

o ochrane rodiny. Uskutočnilo sa v sobotu 

7. februára 2015 a bolo neúspešné. Zúčastnilo sa ho 

21,4% voličov (944 674) z oprávnených 4 411 529 

voličov. 

Národné stretnutie mládeže – P15 
Uskutoční sa v dňoch 31.07. – 

02.08.2015 v Poprade. Stretnutie 

má byť púťou pre stovky mladých 

z celého Slovenska a zahraničia. 

Bude úzko spojené so Svetovými 

dňami mládeže, ktoré sa budú najbližšie konať v roku 

2016 v Krakove. 

Národný pochod za život 
Bude sa konať 20. septembra 2015 v Bratislave 

a iniciovala ho Konferencia biskupov Slovenska (KBS). 

 

Misiou Národného pochodu za život je na celo-

slovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu 

po spoločenskej zmene, ktorá by sa 

prejavila v ochrane života každého človeka od počatia 

po prirodzenú smrť vo všetkých oblastiach života. 

Národný pochod za život je celoslovenské stretnutie 

ľudí, ktorí sú presvedčení, že život každého človeka by 

mal byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho 

dĺžky a mala by byť rešpektovaná jeho ľudská 

dôstojnosť. Rovnako by mala byť chránená 

a podporovaná rodina založená manželstvom 

muža a ženy, pretože v rodine sa vytvárajú ideálne 
podmienky na vznik a rozvoj života každého človeka. 

 

Farský karneval (7.2.2015) 

Príspevky čitateľov 

Júúúj, bolo že to radosti, keď sme sa dozvedeli, že 

opäť bude karneval. Začali sme vymýšľať, aké masky 

by sme chceli na karnevale mať. Svojou fantáziou 

sme „vytočili“ naše mamy, otcov, ale čo už... Však 

sme ich. Nie každá naša vysnívaná maska sa však 

dala urobiť, ale spoločne sme to nakoniec zvládli.  
Keď nadišiel deň „FK“, boli sme už od rána 

nedočkaví. „Mama, už sa môžem maskovať?“, „Mama 

koľko je hodín?“, Mama už ideme?“, znelo v našich 

rodinách po celé dopoludnie v sobotu 7. februára. 

Konečne nadišla aj hodina „H“ a už sme spoločne 

trielili do telocvične ZŠ v Košeci. Tu nás privítala 

veselá hudba a tety – organizátorky. Pekne 

vyzdobená telocvičňa, na stoloch samé dobroty – 

koláče, chlebíky, cukríky, malinovka, čaj, kola.  

 

Zišlo sa nás tu tridsať všelijakých masiek – 

princezné, upíry, anjeli, zvieratká... ale veď sa 
pozrite na naše foto, sme tam všetci. 

Tety a ujovia pre nás okrem veselej muziky pripravili 

aj rôzne hry a súťaže. Zábavné bolo skákanie vo 

vreci, podliezanie špagátu, praskanie balónov či 

preťahovanie lanom. Veselou súťažou, v ktorej sa 

každý odmenil sám, bol lov lentiliek. Pomocou 

slamky sme ich lovili podľa farieb a tak si každý 

nalovil kopu lentiliek. Ešte veselšou súťažou bolo 

praskanie balónov. Každému priviazali na nohu 

balón a museli sme si ho brániť, aby nám ho ostatní 

nepraskli. A zároveň sme sa usilovali prasknúť balón 

iným. Bola to veľmi zábavná naháňačka po celej 

telocvični. Niektorí boli aj smutní, že im praskli 

balón, ale nakoniec bolo všetkým veselo! 

 

Milé tety a ujovia, ďakujeme vám za pekné sobotné 

popoludnie, ktoré sme prežili na farskom karnevale 

a už teraz sa tešíme na ten budúci! Nech Vám to náš 

dobrý Pán Boh odplatí a žehná Vám! 

Foto Veronika Melišová                                          „Vaše masky“ 
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Dejiny farnosti Košeca 

Dejiny farnosti – 2. časť 

V roku 1509 sa spomína Andrej, farár v Košeci, ktorý 
pred ilavským farárom Jánom podpísal nejaký spis. Farár 
Andrej bol v Košeci ešte aj po desiatich rokoch, teda 
v roku 1519. Potom o ďalších farároch opäť nemáme 
písomné zmienky, až v roku 1561 sa stal košeckým 
farárom Ján Ugrocénus (Ugrocseny), ktorý však 
neskoršie prestúpil k protestantom.  
Aj napriek tomu, že kráľ Matej Korvín odňal v roku 1462 

Košecký hrad aj s panstvom rodine Lieskovských za ich 
kolaborovanie a sympatie s husitmi, v ďalších rokoch sa 
husitské myšlienky šírili medzi ľudom v Košeci i jej okolí. 
Tí boli usídlení na hrade Lednica a prechádzali počas 
„spanilých jázd“ cez toto územie na Moravu cez 

Drietomskú a Púchovskú dolinu alebo aj cez Vlársky 
priesmyk. Myšlienky husitizmu možno pripravili pôdu pre 
ľahšie šírenie luteranizmu v tejto oblasti.  
Košecký hrad v tom čase patril Blažejovi Magyarovi a ako 
jeho majetok sa okrem Košece spomínajú: Malé a Veľké 
Podhradie, Ladce, Hloža, Tunežice, Podhorie, Kopec, 
Dolné a Horné Kočkovce, Košecké Rovné, Vilkie, Pružina 
s mýtom, Závratie, Mojtín, Misarov, Sebedražie, Nosice, 
Milochov, Herbotín, Horná a Dolná Poruba, Horný 
a Dolný Lieskov, Paština Závada, Horný Moštenec, 
Ďurďové a Kňazova Lehota. V roku 1493 dal zať Blažeja 
Magyara, Pavol Kiniži Košecký hrad i panstvo do daru 
paltínovi Štefanovi Zápoľskému aj s hradmi Ilava 
a Lietava. Najskôr ako zálohu za 40 000 zlatých, neskôr 
do úplného vlastníctva. V roku 1516 záložným právom 
nadobudli hrad i panstvo Košecu od kráľa Jána 
Zápoľského Klement a Ladislav Rožoňovci. 
Po bitke pri Moháči, v rokoch sporov medzi Jánom 
Zápoľským a Ferdinandom Habsburským, cisárske vojsko 
pod vedením Jána Katzianera zaútočilo na hrad Košecu. 
Hrad obsadil a dal ho aj s panstvom Pavlovi Kišovi, ktorý 
si dal meno Petróci (Petröczy). Bol to šľachtic 

balkánskeho pôvodu a hrad s panstvom dostal za 
vojenské zásluhy. Stalo sa tak v roku 1527. Petróciovci 
na hrad Košecu dostali v roku 1567 novú donáciu (dar, 
venovanie) od cisára Maximiliána. Hrad aj s panstvom 
vlastnili až do roku 1670, kedy bol hrad cisárskym 
vojskom vypálený a zbúraný.  
V čase, keď bolo Košecké panstvo i hrad vo vlastníctve 
rodiny Petróciovcov, prichádza na stredné Považie 

luteranizmus a neobišiel ani Košecu a jej majiteľov. 
K reformácii sa začali hlásiť bohaté mestské rodiny a časť 
šľachty, pretože ich vábila vidina obohatenia – mohli 
ľahko získať majetky z vypálených kláštorov a zničených 
katolíckych kostolov a fár. 
Jozef Choréni spomína, že Košeca a Ilava prijali 
luteranizmus súčasne. Vlastníkmi Ilavy v tom čase bola 
rodina Ostrozyth, ktorá bola v dobrých susedských, 
priateľských i príbuzenských vzťahoch s rodinou Petróci. 
Okolo roku 1560 spolu prijali Lutherovo učenie. 
Holuby za prvého evanjelického farára uvádza Daniela 
Urgocéna, Choréni zas uvádza Jána Urgocéna, ktorý 
prestúpil k evanjelikom. Rozdiel je aj v dátumoch. Holuby 
píše, že Košecu dostali Petróciovci až v roku 1573, hoci to 
bolo podľa predchádzajúcich údajov o viac ako 40 rokov 

skôr. To, že Urgocénus prišiel do Košece v roku 1561, 
dokazuje aj listina z roku 1579. Na deň sv. Margity 
vystavili Mikuláš, Ján a Štefan Petróciovci ako mecéni 
a patróni košeckej cirkvi osvedčenie, že berú do úvahy 
nábožnosť dôstojného pána Jána Urgocena, že 18 rokov 
bez prestania s veľkým duchovným úžitkom pôsobil 
medzi nimi. 

 
Choréni i Holuby sa zhodujú v tom, že farár Urgocénus 
bol „pápeženským spôsobom vysvätený“, teda ako 
katolícky farár, ktorý neskôr, možno pod vplyvom 
patrónov Petróciovcov, prestúpil k protestantom. 
Kladný vzťah Petróciovcov k farárovi Urgocenovi 
dokazuje i to, že zriadili nad farským mlynom a vedľa 

potoka na obyčajnej pôde, ktorú nazývali „Kňazská 
niva“, dom, šopu a dvor, teda kúriu pre jeho všetkých 
dedičov. V listine píšu, že nech to užívajú na večné 
časy ako slobodný pozemok a aby za toto zaplatili 
ročne 50 maďarských denárov. Na dodržiavanie tohto 
nariadenia zaväzujú dobrodincovia svojich vlastných 
potomkov, ako aj nasledujúcich košeckých farárov. Zo 
slov „...pre jeho (Urgocénových) všetkých dedičov...“ 
možno dedukovať, že Urgocénus sa oženil. Nakoľko išlo 
o cirkevný majetok, bol potrebný aj súhlas biskupa. 

Ten vystavil 17. júla 1579 vácovský biskup 
a nitriansky kapitulný vikár Zachariáš Mošóci. 
Zaujímavé je, že s luteránskym farárom vyjednáva 
katolícky biskupský vikár. Bolo to preto, že luteránska 
cirkev v tom čase v Uhorsku ešte nemala svoju 
cirkevnú hierarchiu a luteránski kňazi ešte celkom 
podliehali po jurisdikciu katolíckych biskupov. Biskupi 
chceli svojim vplyvom i z právneho hľadiska zabrániť 
ešte väčšiemu rozšíreniu reformácie, lebo veľa 
katolíckych kňazov prestúpilo k protestantom 
z nevedomosti. 
O čase smrti Jána Urgocéna sa Choréni s Holubym tiež 
rozchádzajú. Podľa Choréniho zomrel alebo sa 
odsťahoval už v roku 1585, lebo v tom roku patróni 
košeckej cirkvi Petróciovci poslali Ondreja Smiccia, 
rodáka z Varína na štúdiá do Wittenbergu. Holuby to 

nepopiera, ale tvrdí, že Ondrej Smiccius a Martin 
Felicis boli vo Wittenbergu ordinovaní „nie za farárov, 
ale za diakonov košeckých.“ Táto nezhoda mohla 
nastať i preto, ako uvádza Choréni, že luteránski 
Petróciovci, keďže ich hrad ležal dobré trištvrte hodinu 
cesty od farského kostola, zriadili si na svojom hrade 
kaplnku. V nej musel celebrovať košecký farár, ktorého 
si zvolili za dvorného farára. Vo farskom kostole v tom 
čase slúžil diakon. Z tohto sa dá usúdiť, že aj keď sa 
farár Urgocénus nespomína v dedine Košeca, pôsobil 
zrejme na hrade Košeca a vo farskom kostole 
vybavovali niektoré veci diakoni. Môžeme sa prikloniť 
k Holubyho údaju, že farár Urgocénus „zomrel tu 
(v Košeci) asi v roku 1594.“ 
Holuby uvádza, že správy o prvých evanjelických 

farároch i začiatkoch reformácie v Košeci sú „veľmi 
pomotané“ v dôsledku „zamiešania Košece s Košom na 
nitriansku.“ 
O ďalších evanjelických farároch Choréni hovorí iba 
stručne. V roku 1593 sa Ján Artopaeus, ktorý sa 
v roku 1610 zúčastnil na Žilinskej synode. V roku 1629 
sa stretávame s menami Mikuláš Nicolai a Michal 
Lazius. Tesne pred rokom1645 prevzal košeckú faru 
Jonáš Hadík, po ňom Zachariáš Kalinka (zomrel 
v roku 1656), po ňom Matej Gažur a napokon Andrej 
Sartorius do roku 1672. (o evanjelických farároch 

nabudúce).  
V tom období, okolo roku 1670 sa Štefan Petróci 
zúčastnil Vešeléniho sprisahania. Ako píše Alojz 
Medňanský: „26.mája 1672 prišlo do Košece asi 40 
cisárskych vojakov. Na druhý deň prišiel Žirčicz a cez 
provízora Marcibána a jeho adjukta Borovského 
prikázal oznámiť evanjelickému farárovi, aby 
vyprázdnil faru. Neskôr prišli „...vikár pápeženský 
s plebánom Dubnickým a Nemšovským.“ 

Pokračovanie nabudúce. 
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Kňazi pochádzajúci z farnosti Košeca  
(do roku 1890) 

Osobnosti našej farnosti 

Do júla 2011 patrili do farnosti Košeca aj Ladce 
a Tunežice. Z tohto dôvodu môžeme medzi kňazov 

pochádzajúcich z našej farnosti zaradiť aj tých, ktorí sa 
narodili v Ladcoch a Tunežiciach do tohto roku. 

Andrej Nozdrovický (Nozdrowiczky) 

Prvý známy farár z našej farnosti. Pochádzal 

z Nozdrovíc. Dátum narodenia je neznámy. Vieme 

len, že v roku 1682 bol farárom v Dubnici nad 

Váhom a v roku 1684 sa stal kanonikom v Nitre. Tu 

zostal až do roku 1692, kedy zomrel. 

Štefan Augustín Nozdrovický (Nozdrowiczky) 

Aj druhý známy farár pochádzal z Nozdrovíc. Dátum 

narodenia je tiež neznámy. Za kňaza bol vysvätený 

v roku 1706. Pastoračnú službu potom vykonával 

v Kochanovciach. V roku 1710, keď bolo málo 
kňazov, zabezpečoval duchovnú službu v Púchove, 

Kočkovciach a Beluši. V roku 1711 sa stal farárom 

v Dubnici nad Váhom a slúžil tu do roku 1719. 

V tom  roku sa stal kanonikom v Nitre. Obzvlášť sa 

osvedčil počas morovej nákazy v Nitre v roku 1739. 
Zomrel v Nitre 9. mája 1748. 

Adam Letko 

Narodil sa v Tunežiciach a pokrstený bol v Košeci 

dňa 25. mája 1735. Jeho rodičia boli Adam 
a Barbora. V roku 1753 bol prijatý do seminára 

v Nitre a tu študoval i na gymnáziu piaristov. 

Kňazskú činnosť začal vykonávať ako kaplán 

v nitrianskej katedrále, neskôr bol v Trenčíne. 

V rokoch 1766 až 1774 bol farárom v Lednici 

a v rokoch 1774 až 1794 farárom v Bolešove. 
V roku 1794 odišiel do penzie, do kňazského 

domova na nitrianskej Kalvárii, kde aj zomrel dňa 

26. októbra 1801. Bol veľmi vzdelaný, okrem 

latinčiny hovoril po slovensky, po maďarsky, po 

nemecky a po taliansky. 

Ján Rédeky 

Narodil sa ako zemiansky syn Mikulášovi a Barbore 

v roku 1736 v Košeci. Tu bol aj pokrstený. V roku 

1753 bol prijatý do seminára v Nitre a tu študoval 

aj na piaristickom gymnáziu. Materinskou rečou sa 
hrdo hlásil za Slováka. V rokoch 1761 až 1766 bol 

farárom v Kočkovciach, v rokoch 1766 až 1775 

v Podskalí a od roku 1775 na Lúkach pod Makytou. 

Tu aj zomrel v roku 1780. 

Vojtech Borčický 

Bol slávnym rodákom tejto farnosti. Narodil sa 

v Ladcoch ako syn urodzeného pána Imricha a jeho 

ženy Kataríny, rodenej Lukácsyovej. Pokrstený bol 

vo farskom kostole v Košeci dňa 14. apríla 1750. 

V roku 1764 bol prijatý do seminára v Nitre. 
V rokoch 1773 – 1777 pôsobil v nitrianskom 

seminári ako profesor biblických vied. Vtedy bol už 

aj doktorom posvätnej teológie. Neskôr učil ako 

profesor aj v seminári v chorvátskom Zágrebe.  

V rokoch 1786 až 1796 bol farárom v Diviakoch. 

 Od roku 1796 slúžil ako farár v Podskalí. Tu bol 

do roku 1800, kedy sa stal kanonikom a odišiel 

do Nitry. V roku 1820 sa stáva veľprepoštom vo 
Vácove (terajšie Maďarsko). Zomrel 10. decembra 

1834. 

Ján Marko 

Narodil sa 29. marca 1806 v Tunežiciach. 
Študoval v kňazskom seminári v Nitre a tam bol 

aj vysvätený za kňaza dňa 13. októbra 1829. 

V roku 1832 prešiel do Ostrihomskej arcidiecézy. 

Pôsobil ako kaplán v Pobedíme v roku 1832, 

v Čachticiach v roku 1833 a v Podolí v roku 1834. 

Potom bol farárom v Dvorníkoch a od roku 1836 
farárom na Starej Turej. Od roku 1840 slúžil ako 

farár v Senici, potom v Lehote a od roku 1860 bol 

farárom v Modranke. Zomrel 1. februára 1879. 

V ďalších desaťročiach už nie sú správy o kňazoch 
pochádzajúcich z farnosti Košeca, objavili sa až v 20. 
storočí. O tých možno nabudúce...  

„Otvorené nebo“ 
Príspevky čitateľov 

Často sa hovorí o otvorenom nebi. 

Aj ja som mala taký zážitok o otvorenom nebi ešte 

ako 11-ročná. Teraz budem mať 61, ale stále to 

mám živo v pamäti. 

Pochádzam zo severovýchodu Slovenska od 

Medzilaboriec, z vtedy malej dediny. 

Bolo to na Štedrý večer. Po štedrej večeri sme my, 

deti, chodili po dedine spievať pod oknami. Okolo 

22 hod. sme sa rozišli domov, pripraviť sa na 

polnočnú sv. omšu, na ktorú sme šli 2 km peši. 
Vtedy boli v celej dedine 2 autá. No ja, keď som 

išla domov sama, som videla od východu, kde 

slnko vychádza spoza hory, na nebi otvor 

vysvietený ako v izbe a tade sa prechádzali ľudia. 

Ostala som stáť a dívať sa na to, potom som 
bežala domov. Volala som mamu, aby sa chytro 

išla pozrieť a keď vyšla von, už tam nebolo nič. 

Bola som veľmi sklamaná, nikto nič nevidel. Mne 

zakázali o tom rozprávať, aby ľudia nerozprávali, 

že som zošalela. A tak som bola ticho.  

Z toho istého dôvodu sa nepodpíšem. 

Bohu známa veriaca. 

Pochválený buď PÁN Ježiš Kristus 

Príspevok pisateľky je uvedený v plnom znení, bez 
úpravy redakcie. 

Milí čitatelia, máte aj vy, vaši príbuzní alebo vaši 
priatelia podobné príhody, či iné zážitky, napíšte 
nám a podeľte sa s nimi v našich novinách. 

 

Nikdy nebuďte smutní. 
Pápež František 
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Zábava nielen pre deti – otestujte sa aj vy skôr narodení. 

Veľkonočný súťažný kvíz pre deti 
Pripravili sme pre deti (2.-9.trieda) veľkonočný kvíz. Pri otázkach sú uvedené tri odpovede, ale len jedna 

z nich je správna. Vašou úlohou je, zistiť správne odpovede na naše otázky, napísať ich na lístok spolu so 

svojím menom a priezviskom, adresou a vekom a vhodiť do schránky farských novín vo farskom kostole 

v Košeci do 30. apríla 2015. Jednému vylosovanému výhercovi bude zaplatený pobyt v letnom tábore, 
ktorý bude organizovať naša farnosť počas letných prázdnin. Tešíme sa na Vaše odpovede! 

  A B C 

1.  Za koľko strieborných zradil Judáš Pána Ježiša? 25 33 30 

2.  Ktorý apoštol trikrát zaprel Pána Ježiša po jeho zajatí? Ondrej Peter Tomáš 

3.  Keď sa povie „Kristove roky“, koľko to je? 30 32 33 

4.  
Ako sa volala žena, ktorá podala Pánu Ježišovi ručník počas 

krížovej cesty? 
Magdaléna Veronika Zuzana 

5.  
Ako sa volal zločinec, ktorého žiadali židia prepustiť namiesto Pána 
Ježiša? 

Barabáš Barnabáš Bartolomej 

6.  
Ktorému apoštolovi zveril pod ochranu Pán Ježiš svoju matku 
Pannu Máriu? 

Júdovi Jánovi Jakubovi 

7.  
Koho si vybrali apoštoli medzi seba ako náhradu za Judáša 
Iškariotského? 

Mateja Matúša Mareka 

8.  Ktorý z 12 apoštolov získal prezývku Horlivec? Ondrej Tomáš Šimon 

9.  Z akého mesta pochádzal apoštol Filip? Betsaidy Kafarnauma Jeruzalema 

10.  Kto nepatrí medzi apoštolov? 
Jakub,  

syn Alfejov 
Ján,  

syn Tomáša 

Šimon 

Peter,  
syn Jonáša 

11.  Kto z 12 apoštolov je autorom prvého z evanjelií? Jakub Ján Matúš 

12.  S menom ktorého apoštola sa spája prívlastok – neveriaci? Tomáš Jakub Filip 

13.  Čo je symbolom sv. Jána Evanjelistu, jedného z 12 apoštolov? pes orol ryba 

14.  Koľko zastavení má Krížová cesta? 13 14 15 

15.  Kto bol prvým pápežom? svätý Pavol 
svätý Ján 
Krstiteľ 

svätý Peter 
 

Istý sedliak išiel na súd do mesta. Pred tým však 

zašiel do kostola a pred sochou sv. Antona sa 

modlil, aby mu pomohol súd vyhrať. Počul ho pri 
tom kostolník. Keď sa sedliak vracal späť, strašne 

bol nahnevaný, lebo súd prehral. Zastrájal sa, že 

sochu sv. Antona rozbije. Avšak aj teraz ho počul 

kostolník, rýchlo utekal do kostola a vymenil veľkú  

sochu sv. Antona za menšiu, aby nebola taká 

škoda. Keď sedliak prišiel do kostola a uvidel 

miesto veľkej sochy len malú, spýtal sa:  
„Tonko a kde máš otca?“. 

* * * 

Zaujímalo by ma, či my lenivci pôjdeme do neba, 

alebo či po nás niekoho pošlú. 

Správne riešenia z čísla 4/2014:  
Osemsmerovka: POKOJ, LÁSKA, ZDRAVIE, ŠŤASTIE, Doplňovačka 1: BOH JE SPÁSA, Doplňovačka 2: DIEŤA 
KRÁSNE, SVETLO JASNÉ V JASLIACH. 

DOPLŇOVAČKA (tajnička k článku na strane 7 – spolupatróni miništrantov) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27    
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1.Osoba poverená doručiť správu, 2.Jeden z apoštolov (Šavol), 3.Svätica, 4. Diabol, čert 5.Malý pes, 6.Potreba parašutistu, 7.Neúspech, nezdar, 
8.Osol, 9.Škriepka, zvada, 10.Malý kôň, pony, 11.Tekutina v ústach, 12.Vrch nad Koš. Podhradím, 13.Polotuhá zmes, krém, 14.Mláďa ošípanej,  
15.Svetová strana, 16.Vysokohorský hlodavec, 17.Druh obilniny, 18.Na piatom mieste,19.Menšie sito, 20.Suchá časť obilia, 21.Údenársky 
výrobok, 22.Dráp dravých zvierat, 23.Rezance (hovor.), 24.Pochopenie pre utrpenie, bolesť, 25.Prvá trieda, 26.Pásy, 27.Menší poľný hlodavec. 
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