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Noviny farnosti Košeca - pre Košecu – Nozdrovice – Košecké Podhradie II. Ročník 2/2015 
 

Oslávili sme tajomstvo Eucharistie 
Slávnosťou Božieho tela si Cirkev na celom svete 

pripomína tajomstvo Kristovej lásky, keď chlieb 
premenil na svoje telo a víno na svoju krv. Pri 

príležitosti tohto sviatku sa nielen na Slovensku, 

ale i vo svete konajú slávnostné sprievody 

s Oltárnou sviatosťou, pri ktorých veriaci oslavujú 

Krista Spasiteľa. 

 

Vo štvrtok 4. júna sme slávili sviatok Najsvätejšieho 

Kristovho Tela a Krvi. Slávnosť začala slávnostnou 

svätou omšou vo farskom kostole, ktorú celebroval 

náš duchovný otec. Po jej skončení nasledovala 

eucharistická procesia ku oltárikom, ktoré boli 

pripravené v okolí kostola.  

Procesiu sprevádzali dievčatká s košíčkami kvetov 

a lupienkov, ktoré rozhadzovali pred baldachýnom 

s Oltárnou sviatosťou. Okrem modlitieb slávnosť 

umocňovala aj mužská časť spevokolu svojím 

spevom. Procesia bola ukončená v kostole 
záverečnou modlitbou a slávnostným požehnaním. 

 

 

Nový kňaz z nášho Ilavského dekanátu 

 

Michal Meliš, 26 r., rodák z Hornej Poruby, 

prijal vysviacku 13. júna 2015 v Žiline – Vlčinciach. 

Ako čerstvý novokňaz odslúžil svätú omšu v našom 
farskom kostole 23.6.2015, po ktorej udelil 

veriacim novokňazské požehnanie. 

 

 
ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 
(Modlitba za zasvätené osoby) 

 

Láskavý Bože,  

ty si prisľúbil večný život 

v nebeskom kráľovstve tým,  

čo majú čisté srdce 

a ducha chudoby. 

Prosíme Ťa za tých, 

čo sa rozhodli zanechať všetko, 

aby Ti zasvätili celý svoj život 

rehoľnými sľubmi. 

Svojou chudobou 

nech sú príkladom pre tých,  

čo majú nedostatok a trpia. 

Svojou čistotou srdca 

nech v iných ľuďoch 

prebúdzajú túžbu po Bohu. 

Svojou poslušnosťou 

a verným nasledovaním evanjelia 

nech kráčajú k tebe, 

zdroju všetkých milostí. 

Skrze Krista, nášho Pána. Amen. 
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INFORMÁCIE FARSKÉHO ÚRADU 
 

Vo farskom kostole bolo nainštalované nové 

osvetlenie svätyne. 

 

Farský kostol býva otvorený každý deň od 8:30 do 
19:00 hodiny. Sprístupnená je vstupná časť 

s kaplnkou Fatimskej Panny Márie. 

 

V prvom tohtoročnom čísle našich novín sme pre 

naše deti pripravili VEĽKONOČNÝ SÚŤAŽNÝ KVÍZ 

a odmenou za jeho správne vyriešenie bola 
úhrada nákladov za pobyt v letnom tábore, ktorý 

organizujeme na Kysuciach. S poľutovaním 

konštatujeme, že do redakcie bola doručená až 

1 (slovom: jedna!!!) odpoveď!!! Nevieme, či kvíz bol 

taký ťažký, ale skôr asi rodičia sú solventní a tak 
nepotrebujú cca 50 EUR za tábor. Správne 

odpovede kvízu nájdete na poslednej strane tohto 

čísla novín. Jediným, kto nám doručil odpovede 

bol Patrik FILIP z Veľkého Košeckého Podhradia, 

ktorý sa môže tešiť na bezplatný pobyt v letnom 

tábore. Patrik blahoželáme! 

 

Žiješ po rozvode sám a hľadáš odpovede ako na 

to? Na stránke www.rozvedenikatolici.sk nájdeš 

odpovede na svoje otázky. 

„Vy, ktorí sa namáhate, ktorí trpíte, ste preťažení 
a už nevládzete niesť ťarchu vašej bolestnej 

situácie, v ktorej sa nachádzate, kvôli rozpadu 

vášho manželstva. 

Máte mnoho otázok, pochybností, nerozumiete čo 

sa to deje s vašim životom, neviete čo ďalej, bojíte 

sa budúcnosti a pýtate sa Boha, prečo toto všetko 
dopustil... 

Bolesť, ktorú prežívate, sa vám zdá neznesiteľná 

a nádej akoby sa vytratila z vášho života... 

Do tohto všetkého, čo sa vám deje však chce 

vstúpiť Kristus so svojim pozvaním: “Poďte ku 

mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a 
ja vás posilním.” 

Tieto slová sú dnes pozvaním pre teba, ktorý 

možno prežívaš nepochopenie zo strany svojho 

okolia, neprijatie tvojich bratov a sestier, 

odmietnutie od človeka, ktorý ti mal byť 
najbližším po celý tvoj život. 

No Kristus hovorí, aby si prišiel k Nemu, so 

všetkým, čo ťa ťaží a čo už nevládzeš niesť, aby si 

zložil svoje bremeno pri Ňom a posilnil sa v Jeho 

prítomnosti.“ 

 

Z farnosti Ladce zaslali našej farnosti Košeca 

ďakovný list za finančný dar vo výške 800 eur na 

výstavbu nového kostola Božieho milosrdenstva. 

Ďakujeme všetkým našim farníkom, ktorí prispeli 

na tento dar. 

V treťom štvrťroku 2015 slávime... 
2.7.  Návšteva Panny Márie 

3.7.  Sv. Tomáš, apoštol 

5.7.  Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia 

11.7.  Sv. Benedikt, opát, patrón Európy 

16.7.  Panna Mária Karmelská 

17.7.  Sv. Andrej Svorad a Benedikt 

23.7.  Sv. Brigita, rehoľníčka, patrónka Európy 

25.7.  Sv. Jakub, apoštol 
5.8.  Výročie posvätenia hlavnej mariánskej 

baziliky v Ríme (Panny Márie Snežnej) 

6.8.  Premenenie Pána 

15.8.  Nanebovzatie Panny Márie –hody farnosti 

22.8.  Panna Mária Kráľovná 

24.8.  Sv. Bartolomej, apoštol 

29.8.  Mučenícka smrť Jána Krstiteľa 

8.9.  Narodenie Panny Márie 

12.9.  Najsvätejšie meno Mária 

14.9.  Povýšenie Svätého kríža 
15.9.  Sedembolestná Panna Mária, patrónka 

Slovenska 

21.9.  Sv. Matúš, apoštol a evanjelista 

29.9.  Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli 
 

 

Nové dvere v predsieni farského kostola. 

2222 

http://www.rozvedenikatolici.sk/
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Oznamujeme a pozývame 
15.-16. 
august 

 Hodová slávnosť v Košeci – sviatok 

Nanebovzatia Panny Márie 

V sobotu 15. augusta bude pripravený duchovný 
program na slávnosť Patrónky nášho farského 

kostola a celej farnosti. V nedeľu budú slávnostné 

hodové sväté omše s dychovkou Košečanka a našim 

Katolíckym spevokolom.  

30.aug  Sv. omša pri kríži na Háji 

Po tretíkrát v novej histórii sa uskutoční svätá omša 

pri kríži v osade Háj. Obetovaná bude za rodákov 

z tejto osady, ktorí nás predišli do večnosti. Príďte 
sa pomodliť za svojich blízkych i priateľov 

a duchovne pookriať v krásnej prírode. 

18.-22. 

august 

 Letný tábor pre deti na Kysuciach 

Na konci letných prázdnin bude pre deti z našej 

farnosti organizovaný pobyt v krásnej prírode na 

severe Slovenska, na Kysuciach v Starej Bystrici. 

Cena pobytu dieťaťa v tábore je 50 eur. 

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. 

 

 

 

Veľká noc 2015 v našej farnosti 

Duchovné slávnosti vo farnosti 

Popolcovou stredou 18. februára sme vstúpili do 
štyridsaťdenného Pôstneho obdobia, počas ktorého 
sme mohli osobnejšie prežívať Ježišovo utrpenie. 
Boh, ktorý sa k nám priblížil v Ježišovi, nám chcel 
darovať radostnú obnovu. Ježiš nás oslovil výzvou: 
„Kajajte sa  a verte evanjeliu!“ Výzva od nás žiada 
zmenu života obrátením sa k Bohu a prijatie 
evanjeliových zásad pre túto zmenu. Obdobie 
Veľkého pôstu bolo príležitosťou na to, aby sme sa 
zbavili nerestí. Využili sme ju? Zbavili sme sa ich? 
Na tieto otázky si musí dať odpoveď každý sám. 

 
V našej farnosti sa počas Pôstneho obdobia konala 
pobožnosť Krížovej cesty každý piatok a nedeľu vo 
farskom kostole. Výnimkou bola nedeľa 8. marca, 
kedy sa veriaci aj s duchovným otcom vybrali na 
Skalku pri Trenčíne. V tomto pútnickom mieste sa 
spoločne pomodlili Krížovú cestu z pohľadu 
pustovníkov sv. Andreja Svorada a Benedikta. 

Ďalšou výnimkou bola Krížová cesta ulicami 
Košece, ktorej sa veriaci zúčastnili na Veľký piatok 
3. apríla. Aj napriek chladnému počasiu sa jej 
zúčastnilo viac ako sto veriacich. 

Príležitosťou na plnenie Ježišovej výzvy bola aj 
možnosť vstúpiť do spovednice a zbaviť sa svojich 

hriechov, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť 
veľkonočné tajomstvo. V našej farnosti bola na to 
možnosť nielen pred svätými omšami, ale hlavne 
pri spoločnej spovedi, ktorú veriaci využili. 

Text: ReD  Foto: Katka Melišová 
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Krížová cesta ulicami Košece 3.4.2015 

Duchovné slávnosti vo farnosti 

Bol si tam, keď bol umučený pán? 

Na túto otázku by viac ako sto veriacich z našej 

farnosti mohlo smelo odpovedať: „ÁNO“.  
Na Veľký Piatok sa totiž stretli pri soche sv. Jána 

Nepomuckého a pod vedením nášho pána farára 

niesli kríž ulicami obce. Tento rok boli zastavenia 

krížovej cesty pripravené po Sadovej a Školskej ulici 

a skončila sa pri kaplnke sv. Anny.  

 

Ozdobou boli detskí aj dospelí speváci, ktorí bez 

ohľadu na nepríjemný vietor dávali tomuto 

podujatiu slávnostnú atmosféru. Všetci sme sa 
trochu obávali počasia, ale nakoniec sme dáždniky 

vôbec nepotrebovali. Kto bol dobre oblečený, mohol 

sa naplno venovať tomu hlavnému: aj takto prejaviť 

úctu Pánu Ježišovi, ktorý pre nás tak veľa vykonal. 

Jemu patrí naša vďačnosť a chvála.  

 

Nesmieme zabudnúť poďakovať všetkým tým, čo 

pomáhali pri organizácii a príprave jednotlivých 

zastavení krížovej cesty. Poďakovanie patrí aj tým, 
ktorí sa tejto krásnej pobožnosti zúčastnili. Veď nie 

pre každého je jednoduché ísť verejne vyznať svoju 

vieru. Aj  keď nás, z tak veľkej farnosti, mohlo byť 

viac, "zaplať Pán Boh" za to, že nás bolo dosť na 

dôstojné slávenie tejto modlitby. 

Text: Juraj Čapla, Foto: Mirka Poliaková 

 

Púť do Wadowic (Poľsko) 1.5.2015 

Ján Pavol II. - narodenie a detstvo 

Duchovné slávnosti vo farnosti 

Na prvý piatok mesiaca máj sa veriaci našej 

farnosti vybrali na púť do Poľska. 

Prvou zastávkou na púti boli Wadowice - rodné 

mesto Karola Wojtylu, kde vyrastal do roku 1939. 

Tu navštívili Farský kostol Panny Márie, v ktorom 
bol Karol Wojtyla pokrstený. Farský kostol (prvá 

zmienka o ňom je z r. 1325) je dnes menšou 

bazilikou. Po prehliadke kostola a predložených 

modlitbách pútnici pokračovali v prehliadke 

Múzea Jána Pavla II, ktoré je umiestnené 
v rodnom dome Karola Wojtylu. Expozícia múzea 

zahŕňala celoživotný príbeh Jána Pavla II – od 

jeho narodenia až po smrť. Keďže prehliadka bola 

odprezentovaná v poľštine, zaujímavé bolo, ako 

naši pútnici dopĺňali výklad prednášajúceho. 

 

Ďalším pútnickým miestom bola Kalwaria 

Zebrzydowska. V jej areáli boli postupne 
vybudované: kaplnka Ukrižovania, kostol a 

kláštor, kaplnky Krížovej cesty a kaplnky života 

Panny Márie. Pre kostol bol darovaný zázračný 

obraz Plačúcej Panny Márie Božskej. Areál 

kalvárie spravuje rehoľa Bernardínov, ktorí tu 

majú svoj kňazský seminár. Toto pútnické miesto 
navštevoval od mladosti pápež Ján Pavol II, ktorý 

mu daroval zlatú ružu, ktorá sa nachádza pri 

zázračnom obraze Matky Božej. Prítomní členovia 

nášho spevokolu zaspievali niekoľko piesní 

a pútnici vykonali aj krátku pobožnosť k Panne 
Márii.  

Veriaci odchádzali domov plní duchovných 

zážitkov, na ktoré budú ešte dlho spomínať. 

Jednoducho toto sú miesta, na ktoré sa oplatí 

vrátiť znova. 

                  Text: Janka Koštialiková, Foto: Kamilka Kvasnicová 
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Prvé sväté prijímanie 7.6.2015 

Duchovné slávnosti vo farnosti 

„Nechajte maličkých prísť ku mne“, povedal 

Pán Ježiš a tak v nedeľu 7. júna prišlo k nemu 

našich 33 malých kresťanov, aby ho po prvý raz 

prijali do svojich srdiečok.  

Na túto slávnostnú chvíľu sa osemnásť dievčat 

a pätnásť chlapcov dlhodobo pripravovali so svojim 
duchovným otcom i katechétkami. Starostlivo 

nacvičovali piesne, modlitby a priebeh slávnosti 

prvého svätého prijímania. A musíme uznať, že to 

zvládli veľmi dobre a dôstojne oslávili tento svoj 

významný deň. K slávnostnej atmosfére tejto 

duchovnej slávnosti prispeli veľkou mierou aj 
rodičia, súrodenci, či ostatní príbuzní nielen svojou 

účasťou, ale aj krásnou výzdobou kostola i okolia. 

Patrí im všetkým za to veľké poďakovanie.  

 
Krátko pred desiatou hodinou sa pri fare začalo 

schádzať osemnásť vyparádených malých slečien 
a pätnásť malých fešákov. Tu sa zoradili do 

sprievodu a pod ochrannými krídlami svojho 

duchovného pastiera sa vybrali v ústrety Ježiškovi. 

Vo farskom kostole ich privítal farský spevokol 

piesňou „Prijmi Matka v náruč dietky, čo ti chodia 

pred oltár“ a krásne vyzdobený interiér kostola. Pred 
oltárom čakal na svoje ovečky pastier Ježiško, ktoré 

mu k nohám kládli prvoprijímajúci. Potom sa začala 

slávnostná svätá omša, ktorú aktívne prežívali aj 

deti. Spievali, čítali, prednášali prosby, prinášali 

dary.  

 

V príhovore malým kresťanom pripomenul pán 

farár dôležitosť prijímania Božieho tela na 
príbehu chudobného roľníka, ktorý obdaroval 

kráľa troškou múky a bol za to odmenený hrudou 

zlata. Ich rodičom zasa na príbehu lakomého 

architekta, ktorý nevedomky staval dom sám pre 

seba, aby dbali o výchovu svojich detí a tým 
zabezpečovali ich i svoju budúcnosť.  

 

Obzvlášť dojímavý bol samotný akt prijímania 

Eucharistie, keď deti dôstojne pristupovali pred 

pána farára, aby im podal telo Pánovo. Bol to pre 

nich zážitok, na ktorý budú spomínať stále. 

Na záver slávnostnej svätej omše deti poďakovali 
svojim rodičom i svojmu duchovnému otcovi za 

to, že mohli prijať Ježiška do svojich srdiečok 

a stať sa plnoprávnymi kresťanmi. Za jeho 

starostlivosť a prípravu na prvé sväté prijímanie 

ho obdarovali krásnou kyticou. 

Po skončení slávnosti sa deti v sprievode odobrali 

ku fare, kde bolo pre nich pripravené malé 

občerstvenie. Od svojho duchovného otca dostali 

Pamätné listy na túto slávnostnú chvíľu a malé 

darčeky. Potom nasledovalo spoločné 

fotografovanie pred kostolom a kto chcel, mohol 
sa odfotografovať so svojimi rodičmi, príbuznými 

i s pánom farárom aj v kostole pri hlavnom či 

bočnom oltári. 

Vyjadrujeme obdiv všetkým, ktorí pripravili 

výzdobu kostola a s deťmi nacvičili bezchybný 

priebeh slávnostného prvého prijímania. 

Text: Anton Meliš, Foto: Katka Melišová 
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Noc kostolov 2015 29.5.2015 

Duchovné slávnosti vo farnosti 

„Otvorené srdce človeka otvára jeho náruč pre 
všetkých ľudí dobrej vôle.“ 

„Noc kostolov“ mala tento rok u nás premiéru. 

Aj náš farský kostol otvoril v piatok 29. mája svoju 
náruč a pozval do nej nielen veriacich našej 

farnosti. Noc v ňom, v ten piatok, bola iná ako 

ostatné. Členovia pastoračnej rady a dobrovoľníci 

pripravili po prvý raz projekt „Noc kostolov“, ktorý 

na Slovensku prebieha už od roku 2010. 

Toto krásne podujatie sa začalo večer o 19. hod. 

svätou omšou. Po nej  pozval pán farár  všetkých 

prítomných, aby  duchovne a v spoločenstve prežili 

nočný čas. Mottom tohto ročníka bol citát: „Nijaká 

tma nie je dosť tmavá; NOC ti svieti ako deň, 

tma ti je sťa svetlo.“ (Ž 139, 12). 

 

Na tých, ktorí sa tejto krásnej akcie zúčastnili, 
čakal veľmi pekný program a niekoľko prekvapení. 

Detský spevácky súbor predviedol svoje umenie 

a zaspieval niekoľko piesní, za ktoré boli odmenení 

dlho trvajúcim potleskom. Ani náš farský spevácky 

súbor sa nedal zahanbiť a svojimi piesňami očaril 

prítomných. Odmenou im bol mohutný potlesk 
a tak museli dať aj prídavok.  

Usporiadatelia pripravili aj krátke predstavenia 

o svätých, ktorí majú v našom kostole buď sochu 

alebo sú zobrazení na strope kostola. V piatok 

predstavili šesť svätých. 

 

 

Kto mal záujem, mohol sa pozrieť aj do útrob 

nášho organu na chóruse. Odborný výklad pána 

organistu bol zaujímavý a pútavý. Vynikajúcu  
atmosféru tejto akcie podporilo aj krásne 

osvietenie chórusu s organom i celého kostola.  

 

Niektoré časti programu boli len za svetla malých 

kahančekov, čo dodávalo tomuto podujatiu až 

tajomnú atmosféru.  

Prekvapením bolo aj malé občerstvenie, ktoré 

organizátori pre účastníkov „Noci kostolov“ 
pripravili. Dobroty rýchlo mizli zo stolov a bolo 

ich aj čím zapiť. Úspešná akcia bola ukončená 

tichou adoráciou s požehnaním. 

 

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí túto 

nevšednú akciu pripravili a zorganizovali. 

Vyslovujeme poďakovanie aj účinkujúcim 

a všetkým, ktorí sa tohto projektu zúčastnili 
a tým ho podporili. Svojou účasťou sme tiež 

otvorili svoju náruč, aby sme aj my v nej prijali 

všetkých ľudí dobrej vôle. Takú peknú adoráciu si 

zaslúžili všetci, čo zostali až do konca. Veľmi nás 

to oslovilo, Pán Boh zaplať!  

Text: A. Meliš, Foto: Z. Kvasnicová, M. Poliaková 
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 Svätá omša pri Kaplnke Fatimskej Panny 
Márie na Muškátke 17.5.2015 

Duchovné slávnosti vo farnosti 

Po necelom roku, v nedeľu 17. mája 2015 
dopoludnia, sme sa opäť zišli pri novej kaplnke 

zasvätenej Fatimskej Panne Márii „Na Muškátke“ 

v Malom Košeckom Podhradí, aby sme svätou 

omšou oslávili jej sviatok.  

 

V krásnom prírodnom prostredí, za príjemného 

počasia, sa svätej omše zúčastnilo viac ako 160 

veriacich z Košeckého Podhradia i okolia. Neváhali 

prísť rodáci z Ilavy, Dubnice, Košece, ba možno i zo 

vzdialenejších miest, aby spoločne oslávili tento 

sviatok Našej nebeskej Matky. 

 

Svätú omšu celebroval náš duchovný pastier 

a krásnymi piesňami ju osviežil aj náš farský 

spevokol pod vedením p. Viliama Zermegha. 

Prítomní veriaci si iste odniesli do svojich domovov 
krásny duchovný zážitok z tejto slávnosti. Na záver 

svätej omše poďakoval duchovný otec za prípravu, 

krásnu výzdobu i organizáciu všetkým, ktorí sa nej 

podieľali. Tiež poďakoval aj všetkým prítomným za 

ich účasť na tejto slávnostnej svätej omši. 

Text a foto: Anton Meliš 

 

Kňazské rekolekcie  v našej farnosti 11.6.2015 

Duchovné slávnosti vo farnosti 

Vo štvrtok dopoludnia sa v našom farskom 

kostole zišlo dvanásť kňazov a jeden diakon 

Ilavskej diecézy na poslednej kňazskej rekolekcii 

v tomto školskom roku. Na začiatku spoločne 
s dekanom Ilavskej diecézy Mgr. Petrom Jurčíkom 

a za účasti veriacich odslúžili svätú omšu. V ten 

deň mal svoj sviatok sv. Barnabáš, apoštol, ktorý 

sa zaručil za sv. Pavla (vtedy ešte Šavla) po jeho 

obrátení a spoločne s ním absolvoval niekoľko 
ciest, na ktorých ohlasovali Božie slovo. O ňom 

i o potrebe oddychu a načerpaní nových 

duchovných i fyzických síl v nadchádzajúcich 

prázdninách a dovolenkovom období nielen 

žiakov a pracujúcich, ale i kňazov, robotníkov 

Ježišových, vo svojej homílii prítomných poučil  
správca farnosti Dubnica n. V. ThLic. Don Marian 

Bielik  SBD. Po skončení svätej omše sa kňazi 

i diakon presunuli do farskej budovy, kde 

pokračovali v rekolekciách. 

Text: ReD 

 

 

 

Socha Jána Pavla II. – Kalwaria Zebrzydowska 

Poľsko 
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Duchovný otec - kňaz 

Príspevky čitateľov 

Kňaz, ako taký, je láskou Ježišovho srdca a každý 

kňaz nesie v sebe i osobitné požehnanie. 

Veď v každom našom kňazovi prichádza k nám sám 
Pán Ježiš Kristus. 

 

Náš Nebeský Otec si ich vyvolil za ohlasovateľov 

Božieho slova, oni sú tí, ktorí nás vedú ku spáse. 

Jeden francúzsky spisovateľ – Lamartin, odpovedal 
na otázku: Kto je kňaz? „V každej farnosti žije jeden 

človek, niekedy i viacerí, ktorý nemá rodinu, 

a predsa patrí do rodiny celej farnosti, ba i do 

rodiny celého sveta. Bez neho nie je možné sa 

narodiť, ani umrieť, žehná kolísku, truhlu, 

manželstvo i katafalk. Pri jeho nohách ľudia 
vyznávajú svoje najväčšie tajomstvá. Pred ním 

vylievame svoje slzy, je osobnosťou, ktorého slovo 

padá do srdca s váhou Božej autority a preniká 

duše silou viery. 

KTO JE TENTO ČLOVEK? – JE TO KŇAZ! 

„Nikto nie je schopný preukázať ľudstvu väčšie 
dobro, ako skutočný kňaz. Veď kňaz je pre nás 
spojujúcim článkom medzi Stvoriteľovou 
všemohúcnosťou a biedou stvorenia v jednom. Je 
tým, ktorý viaže i rozväzuje, je tým, ktorý prináša 
Pána na oltár, aby nás uzdravoval, očisťoval, tešil 
a dáva ho za pokrm v Eucharistii. Vedie a usmerňuje 

nás, je láskavý, ale aj prísny.“ 

 

Povolanie kňaza je ťažké, ale v súčasnom svete 

veľmi potrebné a naliehavé. Život kňaza je 

neprestajná obeta. Možno sa nám len hlboko 
skloniť pred mužmi, ktorých si Pán Boh povolá do 

tejto namáhavej služby. Kňaz dvíha kríž bez 

reptania, až do samého konca. Mnohí hľadáme 

v kňazovi nadčloveka, mnohí zasa neľútostne tlačia 

na svojho duchovného, ba často skĺzavame i do 
ohovárania až nenávisti. V našom každodennom 

zhone dnešného sveta si málokto uvedomuje 

a hlavne váži milosti, ktorými nás Pán Boh 

požehnáva prostredníctvom a rukami kňaza. 

 

Teda dá sa povedať, tak ako sa spieva v istej piesni, 
kde sa dieťa pýta svojich rodičov, „Kto je to kňaz?“: 

„Dieťa moje, kňaz je druhý Ježiš, preto nosí na 

svätom rúchu vpredu i vzadu kríž.“  

 

„Drahí naši kňazi, ďakujeme za Kristovu lásku, 
ktorú nám odovzdávate. Vyprosujeme veľa Božích 
milostí, vedenie Ducha Svätého a ochranu Panny 
Márie, našej Sedembolestnej Patrónky Slovenska. 
Pane Ježišu, prosíme Ťa, ochraňuj duchovných otcov, 

žehnaj im, aby nás viedli k Tebe, lebo kde si Ty Pane 
na prvom mieste, všetko je na správnom mieste. 
Amen.“ 

Z rôznych zdrojov zozbieral Rudolf Ščasnovič. 

 

 

Modlitba za kňazov 

 

Dobrý Bože, prosíme Ťa, 

požehnaj nám 

svätých a obetavých kňazov. 

Oni sú Tvojim vzácnym darom 

pre nás. 

Každý z nich zastupuje 

a sprítomňuje Ježiša Krista 

medzi nami ľuďmi. 

Panna Mária, Matka Božia 

a Matka všetkých kňazov, 

Tvoje Nepoškvrnené Srdce 

nech je im bezpečným útočiskom 

pred pokušením a hriechom. 

Amen. 
 

Primície novokňaza Michala Meliša 
v Hornej Porube 
V nedeľu 14. júna dopoludnia slávil primičnú 

svätú omšu vo svojej rodnej dedine pod Vápčom 
novokňaz Michal Meliš. Zúčastnili sa jej dekan 

Ilavského dekanátu Mgr. Peter Jurčík, traja 

kňazi – rodáci z Hornej Poruby, kňazi tu 

pôsobiaci, diakoni, seminaristi, rodičia 

novokňaza, súrodenci, príbuzní i veriaci nielen 
z rodnej dediny, ale aj zo širokého okolia.  

Na začiatku svätej omše privítal novokňaza, 

ktorý prijal sviatosť kňazstva deň predtým z rúk 

nášho diecézneho biskupa Tomáša Galisa, 

starosta obce Ing. Milan Staňo.  

O túžbe stať sa kňazom a jej splnení hovoril 
Mons. Ján Šmelka, ktorý počas svojej služby 

v Hornej Porube Michala podporoval v jeho 

rozhodnutí.  

Na záver slávnostnej primičnej omše udelil 

novokňaz svoje požehnanie rodičom, kňazom 
i prítomným veriacim.  

Za posledných dvadsať rokov je Michal štvrtým 

kňazom, ktorý vyrastal v Hornej Porube. 

Text a foto: Anton Meliš 
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Svadba členov Farskej rady 9.5.2015 

Informujeme 

Sobota 9. máj bola svadobným dňom dvoch mladých 

ľudí. Slávnostné „ÁNO“ si v krásne vyzdobenom 

farskom kostole v Košeci povedali slečna Monika 

Martinisková a pán Ján Porubčan. Obaja sú 

aktívnymi členmi Pastoračnej farskej rady a pracujú 

s malými deťmi ako animátori pri rôznych akciách, 

ktoré organizujeme v našej farnosti. Aj oni im prišli 

spestriť ich krásny deň a niekoľkými piesňami prispeli 

ku krásnej svadobnej atmosfére.  

Novomanželom prajeme veľa šťastia na ich 

spoločnej ceste životom! 

Redakcia 

 

 

Deti si chystali výzdobu 21.3.2015 

Príspevky čitateľov 

Počas tohtoročnej Veľkej noci mali v niektorých 

domácnostiach našej farnosti výzdobu, ktorú im 

pripravili ich deti! 

V sobotu 21. marca sa opäť stretli deti so 
šikovnými rukami, tento krát pri vytváraní 

výzdoby k oslave Veľkej noci. Využili širokú škálu 

možností na výzdobu vajíčok, výrobu rozličných 

predmetov a pozdravov. Vyskúšali si napríklad 

výzdobu vajíčok vyvŕtavaním, olepovaním, tvorbu 
obrázkov servítkovou technikou, vytvárali rozličné 

kvety a zvieratká. Patrí im veľká pochvala a vďaka 

za prejavenú fantáziu, ktorú si veriaci mohli 

pozrieť počas osláv Veľkej noci na nástenkách vo 

farskom kostole. K veľkonočným ozdobám pridali 

aj krásne maľby s tematikou Veľkej noci. 

Fotografie a text : A. Čaplová 

 

 

 

Modlitby 

Príspevky čitateľov 

Pred Eucharistickým Ježišom 

 

Dobrý Ježišu, 

ďakujem Ti za to, že znova môžem s úžasom 

objavovať Tvoju prítomnosť v Eucharistii, 

ako skutočnosť, ktorá mi potvára oči 

a môžem vnímať Tvoju osobnú blízkosť. 

Velebím Ťa za to, že posilňuješ moju vieru 

a robíš ju reálnejšou i osobnejšou. 

Ježišu, odpusť mi, že som bol doteraz 

tak málo vnímavý na Tvoju osobnú prítomnosť. 

Odpusť mi, že som tak málo srdcom prežíval, 

že si tu, že ma vidíš, počuješ a najmä miluješ. 

Amen. 

 

Modlitba zverenia 

Pane, zverujem Ti túto záležitosť,  

Ty sám sa jej ujmi. 

(Je to krásna modlitba, je to postoj dôvery v moc 
Pána, ako aj v nežnosť Pána, ktorý je Otcom) 

Sv. otec František 

Modlitby poslal p. Rudolf Šťasnovič 
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Dejiny farnosti Košeca 

Dejiny farnosti – 3. časť 

Vtedy Žirčicz odovzdal kľúče od kostola vikárovi. Farár 
Sartorius potom odovzdal všetky cirkevné veci, ktoré 
používal, do rúk biskupského vikára, ktorý ich 
inventarizoval. Farárovi Sartoriusovi to vysvetlil slovami: 
„...musíte všetky cirkevné veci, ktoré ste používali, verne 
mojím rukám oddať, aby som jich inému, ktorý úrad 
nastúpi, príslušným spôsobom, pod istou signatúrou 
oddať mohol.“ Biskupský vikár ponúkol farárovi 
Sartoriusovi možnosť vrátiť sa do katolíckej cirkvi. On to 
však odmietol. 
Holuby to opisuje ako vyhnanie farára, ale sám uvádza, 
že Žirčicz odkázal farárovi Sartoriusovi, aby „...všetky 
svoje veci do iného domu odviesť dal...“ Neuvádza nič o 
„vyhnaní“ evanjelického farára z Košece. Uvádza tiež len, 

že išlo o vyprázdnenia fary a vydanie kostola, ktoré boli 
katolícke už niekoľko storočí predtým, než sa stali 
luteránskymi. Farár Ondrej Sartorius potom pôsobil v 
Turčianskom svätom Michalovi. Odtiaľ bol však vyhnaný 
a odišiel do Sedmohradska. Tam zomrel 12. júna 1679 
v dedine Kis-Kasko. 
Počas reformácie a rakóciovských nepokojov fara i kostol 
slúžil luteránom a ich obradom a takto bol 
“sprofanovaný“ (znesvätený, zneuctený). Keď nastal v 

kráľovstve pokoj, kostol bol vrátený katolíkom, znova bol 
posvätený a slúžil potrebám viery. Najviac sa o obnovu 
kostola pričinila pani Judita Tolvayová, vdova po 
Imrichovi Motešickom. 
 
V roku 1635 prišla veľká búrka a nastala taká povodeň, 
že sa voda z Podhradského potoka, ktorý tiekol blízko 
kostola vyliala, podmyla základy kostola a časť odplavila.  
S touto udalosťou sa viaže ľudová povesť, ktorá hovorí, že 
jeden luteránsky kazateľ nechal sňať z hlavného oltára 
kostola v Košeci obraz Panny Márie. Obraz dal priviazať 
ku konskému chvostu a nechal dovtedy behať koňa po 
uličkách mestečka, kým sa obraz celkom neroztrhal. Bola 
to veľká sláva, že tento balvan „pápežencov“ – ako hovorili 
luteráni – odstránili. Onedlho však luteránsky kazateľ 
smrteľne ochorel a zomrel. Podľa jeho žiadosti jeho telo 
pochovali za hlavný oltár. Krátko nato prišla spomínaná 
veľká búrka, potok sa vylial, pretrhol múry kostola a telo 
pochovaného kazateľa voda odplavila do Váhu. Všetci v 
tom videli trest Boží a mnohí sa vrátili do katolíckej 
Cirkvi. 

Kostol bol dobročinnosťou veriacich opravený. 
Svedectvom o tejto povodni a následnej oprave kostola bol 
v oblúku svätyne nápis – chronostikum: 

*qVoD * Irata * aqVa * abripVlt * DeVota * Cvra*  
reDlntegraVlt * 
Preklad znie: „Čo ulúpila rozhnevaná voda, zbožná 

starostlivosť napravila.“ Veľké písmená dávajú rok 
1635. 
 
Avšak táto povodeň narušila i statiku kostola, steny boli 
porušené, pre starobu a nedobrý terén boli podoprené 
stĺpmi. Narušená bola i veža spojená s kostolom. 
Stará farská budova bola celá z dreva. Bola to 
poschodová budova. Na prízemí mala miestnosť pre 
domácu čeľaď, ktorá bola spojená cez predsieň s 
dvojdielnou komorou. Pod komorou bola pivnica opatrená 
zámkom. Na poschodí boli dve izby pre osobné a úradné 
potreby farára. Okná na fare mali decentné, železné 
mreže. Celá fara bola pokrytá šindľom. 
Na dvore fary stáli hospodárske stavby: dve stodoly, 
maštale a voziareň, ktoré boli pokryté slamou. 

 Pri týchto stavbách sa rozprestierala štepnica (ovocný 
sad), dve zeleninové záhradky a dva ovčince. Táto 
drevená fara slúžila až do roku 1750, kedy postavili 
novú farskú budovu (terajšia „stará fara“). 
 
V roku 1672 sa stal v Košeci katolíckym farárom 
Tomáš Bartovič (Bartowicz), ktorý tu pôsobil 35 rokov, 
ale trikrát bol vyhnaný a trikrát sa vrátil. 
Ním pokračuje línia katolíckych farárov v Košeci, ktorá 
bola prerušená reformáciou. Prišiel z Pruského, kde bol 
12 rokov farárom. V roku 1683, na veľkú radosť 
luteránov, musel farár Bartovič ujsť pred kurucmi, ale 
už v roku 1684 sa vrátil. Podobne tomu bolo aj v roku 
1706. Štefan Petróci, už ako generál Rákociho vojska 
sa vrátil do Košece a vyhnal katolíckeho farára 

Bartoviča a do Košece dosadil luteránskeho kazateľa 
Samuela Michalidesa. Farár Bartovič sa však v roku 
1709 alebo 1710 znova do Košece vrátil. O jeho 

pôsobení v Košeci nachádzame zmienku, že bol veľmi 
dobrým pastierom a chvályhodne pracoval v meste 
Košeci a to i slovom i príkladom. Zomrel v Košeci v 
roku 1711. 
 
Po jeho smrti sa v tom istom roku stal farárom Pavol 
Anton Galgóci (Galgóczy). Prišiel zo Zliechova, ale už v 
nasledujúcom roku odišiel do Beckova. Narodil sa v 
roku 1678 a zomrel 30. mája 1732 v Bánovciach. 
 
28. decembra 1712 prebral faru a stal sa košeckým 
farárom Ján Baltazár Magin. Bol slovenským 
spisovateľom a básnikom, hovoril po slovensky, 
maďarsky a stredne po nemecky. Bol autorom prvej 
písomnej národnej obrany Slovákov. Narodil sa vo 
Vrbovom 6. januára 1681. Prišiel do Košece, kde 
katolíci boli v menšine. V roku 1713 z celkového počtu 
obyvateľov 1567 bolo 1354 evanjelikov, 208 katolíkov a 
5 apostatov (odpadlíkov od viery). O tom, že farár 
Magin veľmi účinne a požehnane pastoračne pôsobil, 
poukazujú i rekatolizačné úspechy. Kým v rokoch 1706 
– 1713 vstúpilo v Košeci do katolíckej Cirkvi len 5 osôb, 
v rokoch 1713 – 1715 to už bolo 135 a medzi nimi aj 
jedna Židovka. Do kostola farár Magin zaobstaral a dal 

na chórus organ s piatimi registrami a v roku 1717 na 
hlavný oltár nový krásny a veľký obraz Nanebovzatej 
Panny Márie.  
 
Farská knižnica obsahovala v roku 1713 okrem 
matriky, účtovnej knihy, misála, dvoch rituálov, 

kazateľských spisov, latinského a grécko-latinského 
Svätého písma aj jednu knihu evanjelia v slovenčine – 
„Liber Evangeliorum Slavonicum“. Najskôr to bolo 
trnavské vydanie z roku 1702. 
Dôchodky farára Magina dosahovali ročne 125 zlatých. 
Získavali ich z gazdovstva a farského mlyna.  
K starým právam košeckých farárov prislúchalo mať aj 
domáci pivovar, pálenicu a výčap. Od patrónov zas 
dostávali okrem 13 zlatých na mäso aj štyri holby vína 
týždenne.  
 
K spokojnosti farára Magina pôsobil v Košeci ako 
organista a správca školy katolík 35-ročný Juraj 
Fančík (Fanczik). Budova školy bola vtedy drevená. 
Farár Magin koncom roku 1717 odišiel do jezuitského 
kláštora v Trenčíne. Tam pobudol do roku 1719, kedy 
odišiel za farára do Dubnice nad Váhom. V roku 1731 
sa stal čestným kanonikom Nitrianskej kapituly. 
Zomrel v Dubnici nad Váhom 27. marca 1735. 
 

Pokračovanie nabudúce. 
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Hodové slávnosti v Koš. Podhradí  14.6.2015 

 28.6.2015 

Duchovné slávnosti vo farnosti 

V nedeľu 14. júna dopoludnia 
sa veriaci z Košeckého Pod-
hradia zišli pri krásne 
vyzdobenej soche Božského 
Srdca, aby oslávili sviatok 
Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho. Slávnostná svätá 
omša bola zároveň aj omšou 
hodovou, nakoľko si tento 
sviatok veriaci v Malom 
Košeckom Podhradí od roku 
1996 svätia ako svoje hody. 
V tom roku bola tu, v krásnej 

prírodnej scenérií, osadená 
socha Božského Srdca. Okolie 
postupom času mení svoj 
vzhľad, upravuje sa a mení sa 
na miesto pokoja a stretnutia 

s Pánom Bohom. Je tu skutočná oáza pre dušu a rozhovor 
s Nebeským Otcom. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa 
podieľali na príprave, výzdobe i organizácii hodovej svätej 
omše. 

Text: ReD, Foto: Zuzana Kvasnicová 
 

Na sviatok sv. Petra a sv. Pavla zasa hodujú v časti Veľké 
Košecké Podhradie. V tomto roku hody oslávili v nedeľu 28. 
júna predpoludním slávnostnou svätou omšou pred 
Kultúrnym domom. Kvetinami vyzdobený obetný oltár 
privítal nielen nášho duchovného otca, ale aj viac ako tri 
stovky veriacich, ktorí si prišli uctiť veľkých svätcov. Ku 
sviatočnej atmosfére prispel aj náš kresťanský spevokol 
svojimi piesňami. Na záver svätej omše odovzdali veriaci 
duchovnému otcovi Jánovi kyticu k jeho meninám, ktoré 
slávil v týždni. Za prípravu, organizáciu i výzdobu ďakujeme 
všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. 

Text a foto: Anton Meliš 

 

 

 Opekačka v košeckej doline  21.6.2015 

Výlety, turistika, šport 

V nedeľu popoludní, aj napriek nepriaznivému 

počasiu, sa zišli necelé tri desiatky milovníkov 

prírody. Nebesia im pokropili cestu, aby sa im 

neprášilo a tak vyrazili do lona košeckých hôr. 
Niektorí už od fary na bicykloch, iní po 

športový areál autami a odtiaľ po svojich do 

košeckej doliny. Chvíľu svietilo slniečko, na 

chvíľu ho zastreli mraky, chvíľu tie mraky aj 

„plakali“, ale našich turistov to neodradilo. Keď 
dorazili na „miesto činu“, rozložili ohník 

a opekali, kto si čo priniesol. Na paličky sa 

napichovali klobásky, špekačky či slanina. 

Všetky tieto dobroty rýchlo mizli v bruchách 

vyhladovaných turistov. Keď sa patrične 

posilnili, prišli na rad hry a zábava. Kto chcel, 
hral futbal, iní vybíjanú, iní volejbal či iné 

pohybové hry.  

Nedeľné popoludnie sa tým, ktorí prišli, 

vydarilo. Chvíle strávené v lone krásnej prírody 

si všetci užili a načerpali nové sily do nového 
týždňa. 

Text a foto: Zuzka Kvasnicová 
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Zábava pre všetkých 

1 2 3 4 5 6 7 

 

úctivo žiadate 

1 8 9 10 11 10 9 

 

náhorná plošina 

1 3 2 9 4 6 12 

 

súhrn stromov, krov a bylín (mn. č.) 

1 2 5 13 7 2 9 

 

obluda, netvor 

1 8 9 6 11 10 11 

 

predseda UEFA, býv. franc. futbalista 

1 3 2 9 14 15 9 

 

inštitúcia poskytujúca odborné rady 

1 2 5 2 16 17 9 

 

časť rúrok určená na pripájanie 

1 9 4 6 11 7 2 

 

kto pasie dobytok, husi  

1 3 6 3 18 3 19 

 

kto z niekoho pochádza, syn, vnuk 

1 2 7 20 9 21 9 

 

väčšia sila, presila 

1 9 8 9 6 5 10 

 

najvyšší kráľovský úradník v Uhorsku 

1 8 9 10 22 6 9 

 

nebeské teleso, obežnica 

1 2 20 23 2 9 24 

 

prvýkrát 

1 8 9 18 7 10 7 

 

svetelný a tepelný jav pri horení 
(mn. č.) 

1 2 9 18 7 10 7 

 

prirodzene vyvieranie vody (mn. č.) 

1 3 21 3 20 3 2 

 

rozhovor pri ktorom sa zisťujú 
vedomosti 

1 2 3 6 11 20 5   stáva sa na odpor, odporuje 

1 3 8 3 18 7 2 

 

polovica priemeru 

1 3 6 2 9 20 9 

 

pokrm, jedlo 

1 11 8 3 6 3 20 

 

patriaci pilotovi 

1 2 7 18 7 10 9 

 

premenenie, zmena 
 

Oprava srdca 

Do servisu vstúpil starší pán, známy 

kardiochirurg, ktorý si prišiel prevziať 

auto po výmene oleja.  

Kým čakal na technika, pozeral cez 
sklo do dielne plnej áut. Všimol si ho 

mladý mechanik, ktorý práve rozoberal 

motor. „Doktor, môžete na chvíľu?“ 

zamával na lekára.  

Keď chirurg vošiel dnu a pristúpil 

bližšie, dostal od mladíka otázku: 
„Pozrite sem. Ja tu vlastne opravujem 

srdce auta. Dám dole hlavu valcov, 

vyberám piesty, opravujem ich alebo 

vymieňam, potom všetko skladám 

a nakoniec to funguje ako nové. 
V podstate robím čosi podobné ako vy 

pri operáciách srdca. Tak my 

vysvetlite, prečo ja zarábam 

neporovnateľne menej?“  

Lekár sa usmial a po chvíli 

premýšľania odpovedal: „Skúste to, čo 
ste práve opísali, urobiť...“  

(dokončenie odpovede lekára nájdete 

v tajničke číslovky). 

 

Návod na riešenie: Čísla v políčkach 
nahraďte písmenami. Rovnaké číslo =   

rovnaké písmeno v celej krížovke. 

Zasmejte sa  Zasmejte sa  Zasmejte sa 

Mama vyprážala sladké šišky deťom, 5-ročnému 
Tobiášovi a 3-ročnému Matúšovi. Chlapci sa začali 
dohadovať, že kto dostane prvú šišku. Mama využila 
príležitosť, aby im dala lekciu z morálky: „Keby tu 
sedel Pán Ježiš, povedal by: Prvú šišku si vezme môj 
brat, ja môžem počkať.“ Po chvíli ticha sa Tobiáš obrátil 
k svojmu bratovi a povedal: (nájdete v tajničke 

doplňovačky). 

Zasmejte sa  Zasmejte sa  Zasmejte sa 

Záhradkár Kapusta kričí cez plot na svojho 
suseda: „Čože ste včera, susedko, oslavovali, že 
ste tancovali po záhrade?“ 
„Ale nič. To len ten náš uličník prevrhol úľ!“ 

---------------------------------------------------------- 

Život si môžeme znepríjemňovať nielen neustálym 

rečnením, ale aj vytrvalým mlčaním. 
Aforizmus V. Javorského 

Správne riešenia z čísla 1/2015: KVÍZ – 1.C – 2.B – 3.C – 4.B – 5.A – 6.B – 7. A – 8. C – 9. A – 10.B – 11.C – 12.A – 

13.B – 14.B – 15.C Doplňovačka: SVÄTÍ DOMINIK  SAVIO A TARZÍCIUS 

DOPLŇOVAČKA  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 

                   

                   

                   

                   

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
 

 

1.Prístroj na snímanie obrazu, 2.Jednoduchý stroj, 3.Krt, hovorovo, 4.Točia, 5.Horná časť mužského oblečenia, 6.Hlava, expr., 7.Týkajúca sa 
krysy, 8.Samica koňa, 9.Zariadenie na otváranie a zatváranie dverí, 10.Dymila, čadila, 11.Varené múčne jedlo, 12.Obec pri Ilave, 13.Dojčila, 
kŕmila nemluvňa, 14.Malá Kveta, 15.Bývalý slovenský hokejista zo Slovana, 16.Malá kniha, 17.Žala obilie alebo trávu, 18.Vydávala zvuk 
kukučky,19.Kvokajúca sliepka.  NÁPOVEDA: KUŽELA 
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