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Birmovka v našej farnosti
V druhú septembrovú nedeľu do našej farnosti
zavítal vzácny hosť, biskup Žilinskej diecézy
Mons.
Tomáš
Galis.
Neprišiel
len
na
zdvorilostnú návštevu, ale prišiel odslúžiť
slávnostnú svätú omšu a počas nej udeliť
sviatosť birmovania našim birmovancom.
Birmovka sa v našej farnosti konala po troch
rokoch. S prípravou na birmovku začalo 64
záujemcov. Pred Otca biskupa však predstúpilo 61
birmovancov, z toho 58 študentov a 3 dospelí
z našej farnosti. Študenti sa na túto sviatosť
pripravovali na hodinách a potom aj v krúžkoch
s animátormi. Po dlhodobej príprave sa dočkali
vytúženej sviatosti.
K slávnostnému a vydarenému priebehu sviatosti
birmovania prispeli aj samotní birmovanci. Počas
prípravy chlapci zložili svoju vlastnú hudobnú
kapelu a dievčatá spevokol. Spoločne nacvičili
niekoľko krásnych piesní a spestrili nimi túto
svoju slávnosť. Príjemne všetkých prekvapili.
Veríme, že s touto aktivitou hneď aj neskončili
a budeme ich počuť aj na niektorých ďalších
svätých omšiach, či akciách v našom kostole.

Mons. doc. ThDr. Tomáš GALIS, PhD.
biskup našej Žilinskej diecézy

Vedeli ste, že ...

Všetkých vítalo slniečko a vyzdobený kostol
V spomínanú nedeľu sa už od rána na našich
birmovancov usmievalo slniečko, ako by sa aj ono
tešilo z tejto ich slávnostnej chvíle.
Otca
biskupa
so
sprievodom, birmovancov,
birmovných
rodičov,
rodičov
i ostatných
príbuzných vítal krásne vyzdobený farský kostol
i jeho okolie. Výzdoba symbolizovala bielymi
holubicami,
bielymi
a červenými
kvetmi
zostúpenie Ducha Svätého na birmovancov pri
pomazaní krizmou.
Pokračovanie na str. 5

... sa narodil 22. decembra 1950 v Seliciach, okr.
Šaľa,
...1969–1973 absolvoval vysokoškolské štúdium na
Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej
fakulte v Bratislave,
... 2. júna 1976 prijal diakonské svätenie,
... 6. júna 1976 prijal kňazské svätenie,
... od 1. júla 1976 bol kaplánom v Hriňovej, potom
v Brezne,
... pôsobil ako správca farnosti v Lazanoch, v Kľaku,
... bol
generálnym
vikárom
Banskobystrickej
diecézy,
... 28. augusta 1999 bol pápežom Jánom Pavlom II.
menovaný za titulárneho biskupa bitského (Bita)
a pomocného biskupa banskobystrického,
... 14. februára 2008 bol pápežom Benediktom XVI.
menovaný za žilinského diecézneho biskupa do
novozriadenej diecézy.
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VÝMENA OKIEN
Vo štvrtom štvrťroku začneme s výmenou okien vo
farskom kostole. Práca to bude náročná a bude
trvať dlhšie obdobie. Preto prosíme veriacich, aby
boli počas týchto prác trpezliví a dodržiavali
bezpečnostné pokyny pri návštevách farského
kostola.

Informácie Farského úradu
Birmovka v našej farnosti – 13.9.2015
Hodová slávnosť v našej farnosti 15.-16.8.2015
Koncert Maroša Banga v kostole 16.8.2015
Svätá omša na Háji – 30.8.2015
Súťaž farských časopisov FAČA 2015
Letný tábor pre deti na Kysuciach – 18.-22.8.2015
Tretí Farský deň – 4.7.2015
Goranovo svedectvo – 1.7.2015
Príspevky našich čitateľov
Dejiny farnosti Košeca – 4. Pokračovanie
Čo (ne)vieme o kostole?
Zábava pre všetkých

DETSKÝ SPEVÁCKY SÚBOR
pozýva do svojich radov všetky deti, ktoré majú
záujem zapojiť sa do tejto činnosti. Nacvičujeme
každý piatok od 16:30 hod. vo farskej budove
a potom spievame na svätej omši.
DETI, PRÍĎTE MEDZI NÁS.
Pred Vianočnými sviatkami budeme nacvičovať
JASLIČKOVÚ
POBOŽNOSŤ,
v ktorej
môžete
vystupovať aj Vy.

Vo štvrtom štvrťroku 2015 slávime...
7.10.
22.10.
28.10.
1.11.
2.11.
9.11.
21.11.
29.11.
30.11.
6.12.
8.12.
12.12.
13.12
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
31.12.

Panna Mária Ružencová
Sv. Ján Pavol II., pápež
Sv. Šimon Horlivec a Júda, apoštoli
Všetkých svätých
Spomienka na všetkých verných zosnulých
– Dušičky
Výročie posvätenia Lateránskej baziliky
Obetovanie Panny Márie
Prvá adventná nedeľa
Sv. Ondrej, apoštol
Sv. Mikuláš – Druhá adventná nedeľa
Nepoškvrnené počatie Panny Márie
Panna Mária Guadalupská
Misijný deň detí
Adam a Eva, Štedrý deň
Narodenie Pána – Prvý sviatok vianočný
Sv. Štefan, prvý mučeník – Druhý sviatok
vianočný
Svätá rodina
Sväté neviniatka, mučeníci
Sv. Silvester I., pápež

Oznamujeme a pozývame

Svätý Mikuláš
Iste aj v tomto roku zavíta do nášho kostola
sv. Mikuláš, aby rozdal darčeky našim deťom,
ktoré po celý rok poslúchali a oni ho prekvapia
svojim programom.
6.dec.

Ruženec na hore Butkov
V mesiaci svätého ruženca sa chceme ísť pomodliť
svätý ruženec na horu Butkov nad Ladcami. Všetci
ste vítaní a Panna Mária iste ocení vašu účasť na
svätom ruženci v krásnej prírode.
Október

Nov.
Púť do Levoče
Ak sa nám podarí a bude záujem, zorganizujeme
púť na Mariánsku horu do Levoče, ktorá je
pútnickým miestom už od 13. storočia.
Bližšie informácie o jednotlivých akciách a svätých
omšiach budú včas na webovej stránke farnosti alebo
podané pánom farárom pri svätých omšiach.

Sviatok Všetkých svätých
Spom. na zosnulých (Dušičky)
Na cintorínoch v Košeci, v Malom a Veľkom Koš.
Podhradí vykonáme pobožnosti, aby sme si
spomenuli na našich verných zosnulých.
1.-2.nov.

Advent
Počas adventu pripravujeme ranné rorátne sväté
omše pri sviečkach. Pripravte si lampášiky a príďte
zažiť neuveriteľnú atmosféru týchto svätých omší.
Deti prineste Ježiškovi svoje dobré skutky!
nov.-dec.
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Modlitba ku svätému Michalovi archanjelovi
Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám
ochrancom proti zlu a úkladom diabla.
Pokorne prosíme, nech ho (diabla) zavráti Boh.
A ty, knieža vojska nebeského, Božou mocou
zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí
sa na skazu duší po svete potulujú. Amen.

Hodová slávnosť v našej farnosti
15.-16.8.2015

Duchovné slávnosti vo farnosti

Na
sviatok
Nanebovzatia
Panny
Márie,
patrónky nášho farského kostola, slávi naša
farnosť aj hody.
V tomto roku pripadol sviatok na sobotu a hodovú
slávnosť sme slávili v nedeľu 16. augusta. Veriaci sa
na hody pripravovali nielen materiálne, ale aj
duchovne. Počas celého týždňa si vykonávali sviatosť
pokánia, aby s čistým srdcom mohli osláviť sviatok
Nanebovzatia Panny Márie a tiež aj hodovú slávnosť.
Už v sobotu večer mohli veriaci duchovne pookriať pri
návšteve farského kostola. Bola tu totiž slávnostne
vystavená Sviatosť Oltárna k poklone. V tichu kostola
bola tak príležitosť na osobný rozhovor s Pánom
Bohom. A tí, ktorí nemali príležitosť alebo váhali počas
týždňa pristúpiť k svätej spovedi, mohli si túto sviatosť
vykonať počas poklony. Tá bola ukončená asi po
hodine slávnostnou pobožnosťou a požehnaním.
Slnečné nedeľné ráno vítalo slávnostne vyobliekaných
veriacich, ktorí prichádzali na sväté omše. Na druhej
svätej omši sa ku organu pridala aj dychová hudba
Košečanka a spoločne sprevádzali náš Kresťanský
spevokol pri piesňach počas liturgie.
Na záver hodovej svätej omše udelil pán farár veriacim
slávnostné požehnanie, ktoré si odniesli do svojich
domovov. Dychová hudba zahrala pred kostolom ešte
niekoľko veselých piesní a ľudia sa radostne
rozchádzali domov, ku bohatým hodovým stolom.

(Je vhodné pridať ešte 3x Zdravas Mária)

Modlitbu zostavil a zaviedol pápež Lev XIII. Odporúča sa
modliť denne, najmä pri pokušeniach a šírení zla v okolí.

Koncert Maroša Banga v našom kostole

Buďme vďační za smäd!

16.8.2015

Smädný človek hľadá vodu a neprestane, kým ju
nenájde a dosýta sa nenapije. Na to nemusím byť
predsa ani veriaci, tak prečo o tom písať práve do
farských novín? To preto, lebo je v tom analógia aj
pre náš život vo viere.
Tak ako turisti a dobrovoľníci na jar čistia
studničky, ktoré zostali zanesené a špinavé po
jarnom topení snehu, tak si aj my očisťujeme
pramene, ktoré sú v našom vnútri, aby sme sa
mohli občerstviť. Takže buďme vďační za ten smäd
ktorý nás núti udržiavať naše pramene čisté! Veď od
baránka k nám tečie „rieka vody života, čistá ako
krištáľ“ a len hlúpy by sa nechcel k takej vode
dostať keď je smädný. A ak sa nám podarí ten náš
vlastný prameň vyčistiť, nenechajme si tú živú vodu
len pre seba. Keď sa zamyslíme, určite prídeme na
to, že aj nám dali mnohí piť zo svojho prameňa, kým
my sme ešte kopali a čistili. A často krát aj pred
tým, keď sme o tom ešte ani nesnívali.
Nebojme sa ani toho, že nás to čistenie bude stáť
trochu námahy, máme na to už dlho pripravené
výborné náradie. Tým náradím sú naše pravidelné
modlitby,
sviatosti,
skutky
pokánia.
Sami
spoznáme, že s ich pomocou nám to pôjde ľahšie
ako s najlepším rýľom. A ešte na viac nás môže tešiť
vedomie, že na tú drinu nie sme sami. Každý deň
môžeme predsa volať: „Pane, ponáhľaj sa mi
pomáhať“. On na seba nenechá dlho čakať a určite
príde, veď On to sám chce, lebo nás má rád a to je
príjemné vedomie. Takže zobuďme sa, prestaňme
snívať a s chuťou sa napime!

Kultúra, koncerty, vystúpenia

Pri príležitosti hodových slávností v našej
farnosti ponúkla obec Košeca v spolupráci
s farským úradom nevšedný kultúrny zážitok.
V rámci nedeľného programu KOŠECKÝCH HODOV
2015 sa po slávnostnej svätej omši vo farskom kostole
predstavil známy spevák Maroš Bango, ktorý je
nevidiaci. Počas koncertu ho sprevádzala jeho
manželka,
tiež
nevidiaca,
ktorá
predstavenie
moderovala. Maroš Bango pripravil pre prítomných
ozaj nevšedný kultúrny zážitok, ktorý bol pekným
spestrením hodových slávností. Text: ReD, foto: A.Čaplová

Poslal Juraj Čapla
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Svätá omša na Háji
30.8.2015

Manželia Hudákovi 60 rokov spolu.

Duchovné slávnosti vo farnosti

5.8.2015

V poslednú augustovú nedeľu sa opäť po roku
zišli rodáci, potomkovia, rodiny i priatelia pri
kríži v osade Háj.
Slávili tu spoločne svätú omšu za tých, ktorí osadu
založili a v nej v predchádzajúcich desaťročiach žili.
Spomínali aj na tých, ktorí z nej odišli za prácou do
ďalekých krajín a už sa do rodnej zeme nevrátili.
Prítomní si pripomenuli aj svojich blízkych, starých
rodičov, rodičov, rodinných príslušníkov i priateľov,
ktorí už nie sú medzi nami. Zišli sa tu rodiny,
priatelia, prišli aj tí, ktorých osud zavial do šíreho
sveta. Prišli, pospomínali, zvítali sa s tými, ktorých
možno rok i viac nevideli.

Príspevok čitateľov

„Čože je to šesťdesiatka...“ pospevujú si tí,
ktorí sa jej v zdraví dožili. Dožiť sa, ale
toľko
rokov
v spoločnom
manželstve
s milovanou osobou, to nie je všedná
udalosť.
V stredu 5. augusta 2015 sa v našom farskom
kostole konala svätá omša, ktorej hlavnými
postavami boli jubilanti František Hudák a Anna
Hudáková, rod. Pavlíková. Prišli do Božieho
chrámu, aby spoločne poďakovali Pánu Bohu za
prežitých 60 rokov spoločného života. Pred
oltárom, kde si pred 60 rokmi prisahali vernosť
a povedali „ÁNO“, si obnovili manželské sľuby za
prítomnosti svojich najbližších. Svedkami tejto
ojedinelej udalosti boli ich štyri deti, sestry,
bratia, vnúčatá, pravnúčatá, synovci, netere,
zaťovia a priatelia. Obaja manželia pochádzajú
z Košece a tu prežili celý svoj doterajší život.
60. výročie manželstva nazývame aj diamantová
alebo briliantová svadba. Získalo prívlastok
podľa najtvrdšieho nerastu a zároveň najcennejšieho drahého kameňa. Veru je čo oslavovať!
Ku sviatočnej atmosfére tejto udalosti prispel aj
kresťanský spevokol svojimi piesňami, ktoré sa
zvučne niesli kostolom. Pre všetkých prítomných
to bola neopísateľná svätá omša. Prítomné
manželské páry si v duchu iste priali, aby aj ich
manželstvá toľko vydržali.
Diamantovým manželom Hudákovým prajeme
veľa zdravia, lásky, pokoja a Božieho požehnania
na ich ďalšej spoločnej ceste životom.

Mramorový kríž – pamiatka na rodákov
Svätá omša sa konala pri kríži, ktorý stojí nad
osadou medzi statnými lipami. Dali ho postaviť
rodáci, ktorí po I. svetovej vojne odišli do Ameriky
za prácou, za lepším životom. Zo svojich ťažko
zarobených peniažkov, poslali potrebnú sumu, aby
v ich rodnej zemi po nich zostala aspoň takáto
pamiatka. A preto nezabúdajme na nich a aspoň
raz v roku sa zúčastňujme svätej omše na ich
pamiatku.

Text a foto: Janka Bartošová

Modlitba duchovného svätého prijímania
Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej
sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa Ti
a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem
všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem
vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša
túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz sviatostne
nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou
milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil
v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu.
Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Svätú omšu slúžil náš pán farár, ktorý na záver
poďakoval všetkým za účasť a aj tým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na jej príprave,
organizácii, výzdobe a úprave okolia kríža.
Text: A. Meliš, Foto: K. Melišová
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Birmovka v našej farnosti

13.9.2015

Duchovné slávnosti vo farnosti
Pokračovanie zo str. 1

Otec biskup udelil sviatosť birmovania
Na začiatku svätej omše privítal Otca biskupa náš
pán farár a tiež aj zástupcovia veriacich. Vo
svojom príhovore Otec biskup vyslovil veľkú radosť
nad rozhodnutím birmovancov prijať sviatosť
birmovania a povzbudil ich, aby vytrvali vo svojej
viere. Vysvetlil im aj symboliku, prečo birmovný
rodič stojí za birmovancom a pravú ruku mu
pokladá na rameno. Znamená to povzbudenie, že
vždy bude niekto stáť za nimi, že sa nemusia báť, že
vždy sa môžu na niekoho spoľahnúť a veriť, že im
pomôže.
Pri udeľovaní sviatosti birmovania Otec biskup
pomazal birmovancov krizmou so slovami „Prijmi
znak daru Ducha Svätého“. Potom s každým
birmovancom prehodil niekoľko povzbudivých slov
a podporil ich, aby vydržali vo svojej viere.

Celoslovenská súťaž
farských časopisov FAČA 2015
Z redakcie

Obetné dary z nášho regiónu
Po prednesení svojich prosieb priniesli birmovanci
pred Otca biskupa obetné dary, ktoré symbolizovali
náš región. Boli medzi nimi napr. farby, sušené
hríby, syry, hrozno, med, prírodná voda a tiež
baranček...
V závere svätej omše poďakovali birmovanci svojim
rodičom za výchovu a základy viery, pánu farárovi
a animátorom za prípravu na sviatosť birmovania
a nakoniec Otcovi biskupovi za udelenie sviatosti
birmovania. Na znak vďaky mu podarovali ruženec
z perníkov.
Otec biskup na záver slávnostnej svätej omše udelil
všetkým prítomným slávnostné požehnanie. Pri
odchode z farského kostola udeľoval aj osobné
požehnanie, hlavne našim najmenším kresťanom.
Za skutočne vydarený priebeh slávnosti birmovania,
za prípravu birmovancov, za prípravu samotnej
slávnosti, za krásnu výzdobu kostola i okolia patrí
veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa na tom
všetkom podieľali.

V mesiaci
apríl
vyhlásilo
Združenie
katolíckych žurnalistov NETWORK SLOVAKIA súťaž farských časopisov FAČA 2015.
Do súťaže sme prihlásili aj naše Košecké zvony.
Súťaž bola vyhodnotená na Letnom žurnalistickom seminári 12. - 14. septembra 2015,
ktorý sa uskutočnil na Katolíckej univerzite
v Ružomberku.
Časopisy hodnotila odborná porota. Hodnotili sa
štyri kategórie: štylistika, grafika, fotografia
a duchovné poslanie časopisu. Do súťaže sa
prihlásilo celkom 25 časopisov z celého Slovenska. Boli rozdelené do 2 kategórií: časopisy, ktoré
vychádzajú menej ako 10 rokov a časopisy, ktoré
vychádzajú viac ako desať rokov.
V našej kategórii (menej ako 10 rokov) bolo 13
časopisov, medzi ktorými sme skončili na peknom
5. mieste. Medzi všetkými časopismi na 12.
mieste.
Výsledky súťaže nás potešili a dodávajú nám chuť
do ďalšej práce. Budeme sa pri tvorbe ďalších
čísel našich Košeckých zvonov usilovať zlepšovať
ich úroveň podľa pripomienok odbornej poroty.
Zároveň však vyzývame vás, čitateľov, aby
ste sa aj vy pridali a svojimi príspevkami
pomohli zlepšovať úroveň nášho farského
časopisu. Veríme, že aj vás výsledky súťaže
potešia a inšpirujú na spoluprácu pri ich
tvorbe.

Text: ReD, foto: Lenka Ondrášková

Redakcia
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Letný tábor pre deti na Kysuciach
18.-22.8.2015

Turistika, výlety, šport

Po minuloročnom úspešnom letnom tábore
v Podskalí, farská rada zabezpečila v tomto
roku letný tábor na Kysuciach, v Starej
Bystrici.
Aj keď nás vyprevádzalo upršané počasie, neubralo na
našom nadšení a s nedočkavosťou, čo nás čaká
najbližších päť dní, sme nastúpili do autobusu.
Cesta rýchlo ubehla a tu nás vítalo príjemné počasie
i majiteľ areálu, v ktorom sme bývali. Stihli sme vyložiť
kufre a tašky a autobus nás hneď viezol do susednej
dediny Klubina na chutný obed. Potom sme obdivovali
jazierko plné pstruhov. Najviac sa nám páčilo, ako
doslova vrela voda pri ich kŕmení. Do areálu tábora sme
sa vybrali po cyklo-chodníku, ktorý spája obce Klubina
a Stará Bystrica. Ubytovali sme sa v chatkách. Po
oddychu a chutnej večeri sme sa všetci zoznámili pri
hrách a vyrábaní menoviek na chatky. Príjemne unavení
sme vliezli pod periny a tešili sa na ďalší deň.

V noci nás vyľakali strašidlá a Biela pani
To, čo si pre nás pripravili, sme ani vo sne netušili. Po
22:00 hodine nás začali vedúci postupne po chatkách
budiť s tým, že sa stratila jedna naša kamarátka.
Vystrašení a vyľakaní sme sa vydali do noci hľadať
stratené dievča. Keď však na nás spoza kopy dreva
vyskočil „duch“, zistili sme, že naši vedúci nám
pripravili nočnú hru. Veru, nebolo nám všetko jedno!
Pri svetle bateriek sme nachádzali indície a čelili
ďalším strašidlám. Podľa indícií sme zisťovali, čo alebo
kto nás čaká na konci cesty. Skupinky úspešne dorazili
do cieľa a všetci zhodne vyriešili a zistili, že na nás
čaká Biela pani, ktorá nás za odvahu odmenila
pokladničkou s pokladom. Keď sa naše vystrašené
telíčka ukludnili, vybrali sme sa spoločne späť do
tábora. Veru, niektorí z nás mali aj strach, čo len oko
zažmúriť, ale únava nás nakoniec všetkých zmohla.

Navštívili sme Kysucký skanzen i želežničku
Štvrtkové dopoludnie sme strávili v areáli tábora pri
športovaní. Ujo Maťo nám nabalil obedové menu do
tašiek a o 13:30 hod. nás čakal autobus, ktorý nás
zaviezol do Kysuckého skanzenu. Od tety, ktorá nás
sprevádzala skanzenom, sme sa dozvedeli veľa
zaujímavostí zo života ľudí v minulosti. Porozprávala
nám o remeslách, ktorými sa živili, i o ich zvykoch.
Videli sme domy, v ktorých bývali, pracovali i náradie
a nástroje, ktoré používali. Previezli sme sa aj vláčikom
po zachovalej železničnej trati, ktorú v minulosti
používali hlavne na zvážanie dreva z miestnych lesov.

Uvideli sme Slovenský orloj
V stredu ráno, po rannej rozcvičke a raňajkách sme
vyšliapali na blízky kopec Bobovec a vyhliadkovú vežu na
ňom. Z veže bol pekný výhľad na Starú i Novú Bystricu
a na okolité kopce. Po návrate do tábora nám obed veľmi
chutil. Popoludnie sme strávili v spoločenskej miestnosti
výrobou karnevalových masiek na piatkovú diskotéku. Po
večeri sme sa vybrali na večernú prehliadku Slovenského
orloja, ktorý tu majú. Zaujímavo nám o ňom porozprával
náš hostiteľ Maťo. Prešli sme sa po parku sv. Floriána,
v ktorom sme obdivovali farebnú fontánu. V okolí fontány
sme si všimli v zemi osadených trinásť pečatí, na ktorých
sú zaznamenané najväčšie nešťastia a katastrofy, ktoré
postihli miestnych obyvateľov. Po večernej prechádzke sa
nám do postelí nechcelo, ale vedúci nás do nich
z nejakého, nám neznámeho dôvodu, posielali.

Žili sme aj duchovne a aj opekali
Pri návrate do tábora nás privítal náš pán farár. Aby
sme pobyt v tábore prežili aj duchovne, slúžil pre nás
i miestnych obyvateľov svätú omšu v blízkom kostole.
Členovia detského spevokolu svojim spevom spestrili
priebeh omše. Ten, kto nechcel v tento večer ísť do
postele s prázdnym bruchom, musel si svoju večeru
čiastočne prichystať. Čakali nás nakrájané špekáčiky,
slaninka, zelenina a ďalšie pochutiny, ktoré patria
k správnej opekačke. Pri táboráku sme si zaspievali,
rozprávali vtipy, veselé i strašidelné príbehy.

Boli z nás olympionici i masky

Piatok sa niesol v športovom duchu. Dopoludnia bola
pre
nás
pripravená
táborová
olympiáda.
Za
absolvovanie jednotlivých disciplín sme získavali
pečiatky a za vyplnenú kartičku nás čakali rôzne
odmeny. Popoludní niektorí finišovali na karnevalovej
maske, iní hrali futbal s miestnou mládežou. Pred
ôsmou hodinou večer schádzali sa rôzne zvieratká do
spoločenskej miestnosti, presne tak ako do Noemovej
archy. Prišla mačka, lev, žirafa, prasiatko, ovečka
a ďalšie. Na úvod sa jednotlivé chatky predstavili so
svojim krátkym programom stvárnenia príbehu
Noemova archa.
Dokončenie na str. 9
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Pán farár sa pri každom návštevníkovi aspoň na
chvíľu pristavil, porozprával. Všetci nariekame, že
dnes sa ľudia málo stretávajú a každý žije „len pre
seba", tu sa to však podarilo aspoň na chvíľu
zmeniť. Nech nám to vydrží aj v ďalších dňoch.
Slnko pálilo a tak sa pivo aj malinovky rýchlo
míňali. Mnohí návštevníci priniesli so sebou aj
koláče a tak sme mali ozaj pestrý výber na
„zahryznutie“. Koláče boli ozaj chutné a rýchlo mizli
v našich bruškách.
Deti sa zabávali nielen pri hrách a súťažiach, ale aj
skákaním na trampolíne, či pri chôdzi na
chodúľoch. Boli vo svojom živle 

Tretí Farský deň
4.7.2015

Turistika, výlety, šport

V prvú júlovú sobotu sa už po tretí krát konal
farský deň. Uskutočnil sa v športovom areáli
v Košeci.
Počasie v ten deň nadmieru prialo a účasť bola oveľa
väčšia ako po minulé roky.
Všetko "odštartovali" už skoro ráno turisti, ktorí sa už
tradične podujali variť guláš a nie je vôbec
prekvapením, že sa im vydaril. Mohli sme si pochutiť
na guláši z diviny, aj na guláši z hovädziny
a bravčoviny. Každý si naložil, aký mu chutil.

Potešili hasiči aj dychovka
A keď v tom teple prišli miestni hasiči a dovolili
deťom striekať vodu, už nič lepšie si deti asi ani
nemohli priať.
Mladí hasiči mali pre deti pripravenú obrovskú
výdrž. Boli veľmi trpezliví a ochotne šli niekoľkokrát
cisternu dopĺňať. Veľká vďaka im aj obecnému
úradu za spestrenie Farského dňa.
Medzičasom sme privítali aj košeckú dychovku.
Ľudia sa naozaj dobre zabavili až do 17-tej hodiny,
kedy sa už všetkým aktivistom konečne uľavilo
a začalo
sa
spratúvať,
umývať,
baliť.
Nakoniec nezostáva nič iné, len poďakovať Pánovi za
všetko, čo sa v tento deň podarilo.
Poďakovanie patrí aj pánovi farárovi za jeho
všestrannú podporu, všetkým sponzorom a darcom,
čo prispeli finančne alebo vecne, či už na ceny do
tomboly alebo na občerstvenie. A samozrejme,
klobúk dolu pred celou farskou radou za
organizáciu a všetkým, čo sa aj v tej horúčave
nezištne starali o fantastický priebeh akcie.

Boli súťaže, bola tombola
Postupne sa zišli všetci ochotní, ktorí neváhali priložiť
ruku k dielu a pripravovali atrakcie a súťaže pre deti
alebo občerstvenie pre všetkých návštevníkov. A keďže
bolo veľmi pekne, účastníci sa začali schádzať už od
10-tej hodiny. Deti si za vzornú účasť na súťažiach
zaslúžili lístky do tomboly, my ostatní sme si ich
museli kúpiť. Nikto však nemusí tie peniaze ľutovať,
boli použité na výbornú vec. Bol z nich uhradený výlet
deťom zúčastneným na letnom tábore v Starej Bystrici.
Deti sa odviezli železnicou vo Vychylovke a zostalo aj
na odmeny do súťaží...

Text a foto: Zuzka Kvasnicová

Hudba i koláče nás zbližovali
Postupne začali prichádzať do športového areálu aj
dospelí návštevníci. V teplom počasí siahali všetci
hlavne po občerstvení, ale všetkým dobre padlo aj
rozveselenie,
ktoré
nezištne
pripravili
svojimi
pesničkami naši hudobníci - Zermeghovci.
Počiatočná ostýchavosť upadala a rozprúdila sa nielen
diskusia, ale aj zábava medzi účastníkmi.
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Goranovo svedectvo
1.7.2015

Spevokol cestuje ...
Príspevky čitateľov

Príspevky čitateľov

V prvý prázdninový deň sme v našej farnosti
privítali vzácnych hostí – členov modlitbového
spoločenstva z Omšenia a Gorana Čurkoviča,
ktorý nám prišiel porozprávať svoj životný
príbeh.
Na úvod sa členovia modlitbového spoločenstva za
účasti ostatných veriacich pomodlili slávnostný
ruženec,
v ktorom
jednotlivé
desiatky
boli
popretkávané mariánskymi piesňami. Mnohí z
veriacich mali možnosť pristúpiť k svätej spovedi a byť
účastní na svätej omši.
Po svätej omši nasledovalo zaujímavé rozprávanie
Gorana, v ktorom podal svedectvo o svojom obrátení.
Spoznali sme v ňom človeka, ktorý sa počas svojho
života ocitol v nezávideniahodných situáciách.
Spoznali sme trpezlivého a pokorného človeka, ktorý
svojím rozprávaním vyčaril nejeden úsmev na tvárach
prítomných, hoci toto rozprávanie bolo na niektorých
miestach veľmi bolestivé. Je to človek, ktorý s Božou
pomocou a pomocou Panny Márie našiel a prijal svoju
vieru, ktorú sa snaží žiť plnohodnotne. Je to výzva aj
pre nás, aby sme svoju vieru žili naplno každý deň a
nie až vtedy, keď sa ocitneme v zložitých situáciách.
Ďakujeme všetkým, ktorí zorganizovali toto stretnutie,
čím sa postarali o hlboký duchovný zážitok nás
veriacich.

Kresťanský spevokol chce svojimi piesňami
a posolstvom dobra a lásky k blížnemu
prekročiť brány našej farnosti.
A tak sa na začiatku prázdnin opäť vydal na cesty.
Prečítajte si reportáž o tom, ako sme navštívili
prekrásne miesto a ako sa nezabúda na ľudí,
ktorých sme mali radi a ktorí zanechali stopy
v našich srdciach.
Zaspievali sme aj na Skalke
Naša cesta mala jasne vytýčený smer i cieľ, no i tak
sme si urobili jednu zastávku. Navštívili sme
najmladšie pútnické miesto na Slovensku – kláštor
na Skalke pri Trenčíne. Väčšina z nás netušila, aké
nádherné miesto máme len neďaleko, tak povediac
„pod
nosom“.
Opraveným
a zrenovovaným
kláštorom
sme
boli
unesení
a ochotná
sprievodkyňa nás zasvätila do jeho tajomstiev.
V kaplnke kláštora sme si (samozrejme ) aj
zaspievali a plní príjemných dojmov z tohto svätého
miesta sme pokračovali do Selca.
U jubilanta v Selci
Iste si naši čitatelia spomenú na meno správcu
našej farnosti, ktorý pôsobil v Košeci desať rokov.
Bol to pán farár Mgr. Jozef Petrek, t. č. pôsobiaci vo
farnosti Selec (okr. Trenčín). Dôstojný pán farár sa
na začiatku leta v dobrom zdraví a s úsmevom na
tvári dožil krásneho životného jubilea – 50 rokov.
Keďže práve on bol veľkým podporovateľom nášho
spevokolu,
rozhodli
sme
sa
ho
navštíviť
a zablahoželať mu k jeho sviatku.
Dedinka Selec nás prekvapila pekným prostredím
a upraveným okolím kostola. Kostol v obci je
zasvätený sv. Bartolomejovi, apoštolovi. A keďže
sme kresťanský spevokol, naše blahoželanie
a pozdrav z Košece sme pánu farárovi odovzdali
počas svätej omše, na ktorej zazneli niektoré naše
skladby. Nezabudli sme ani na jeho obľúbenú
„V hlase tichého večera...“.

Text: Janka Koštialiková, Foto: Mirka Poliaková

Kto je Goran Čurkovič?
Narodil sa v Splite, v kresťanskej rodine, má 52 rokov.
V mladosti bol problémovým dieťaťom, matka mu zomrela,
otec sa oženil druhý krát a on znenávidel svojho otca i jeho
druhú ženu. Po problémoch v škole sa stal narkomanom,
bral drogy, kradol, uviazol v partii zlých chlapcov.
Pod vplyvom drog si chcel zobrať aj život, strelil si pištoľou
do hlavy. Túto samovraždu prežil, ale problémy boli stále.
Opäť začal s drogami, kradol, lúpil, aby mal na drogy. Stal
sa bezdomovcom, žil na ulici deväť rokov. Psychické
problémy ho dostávali do stavu, že sa sám rezal žiletkami,
sklom. Bolo to preňho peklo na zemi. Bol vo väzení, na
psychiatrii až skončil v blázinci. Bol chorý, mal hepatitídu
C, schizofréniu, guľku v hlave, bol celkom na dne...

Po svätej omši nás pán farár prekvapil pozvaním na
posedenie, kde nás prišiel pozdraviť i starosta obce
Selec, MVDr. Stanislav Svatík. V príjemnej
atmosfére a družných rozhovoroch sme strávili
krásne popoludnie a odniesli sme si domov nielen
veľa pekných zážitkov, ale i pozdrav pána farára
Jozefa Petreka. Touto cestou ho odovzdávame
všetkým, ktorí ho poznali. Zároveň prostredníctvom
našich farských novín ešte raz ďakujeme za pekné
prijatie a prajeme pánu farárovi veľa Božích milostí
do ďalších rokov života!
Text a foto: M. Poliaková

Po stretnutí s jednou ženou šiel do Medžugoria ku Panne
Márii a ... obrátil sa, našiel si ženu, oženil sa s ňou, udobril
sa s celou svojou rodinou. Stal sa z neho úplne iný človek.
Celé rozprávanie Gorana o jeho životnom príbehu si môžete
prečítať na stránke našej farnosti www.koseca.fara.sk.
Tam nájdete aj fotografie z jeho návštevy v našom kostole.
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Boli sme pri tom...

Ďakovali sme za úrodu...
Príspevky čitateľov

Príspevky čitateľov

Na hore Butkov nad Ladcami pribudol nový
pamätník a pri jeho posvätení nitrianskym
diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom
sme boli aj my, veriaci z našej farnosti.
V druhú septembrovú sobotu sa pri kríži na hore
Butkov konala slávnostná svätá omša, počas ktorej
bol posvätený nový pamätník Svätej sestry Faustíny.

Horúce leto prešlo, nastala farebná jeseň,
čas zberu úrody z našich polí, záhrad, viníc,
či ovocných sadov.
V týchto dňoch vchádzame do záhradky či na pole akosi
radostnejšie a plní očakávania. Vyberáme zemiaky,
zeleninu, oberáme ovocie, hrozno, papriku, paradajky či
zberáme ostatnú úrodu, ktorú nám požehnal náš
Nebeský Otec. Gazdinky majú robotu so spracovaním
a uskladňovaním zeleniny, gazdovia zasa s prípravou
sudov na kapustu, ale hlavne na ovocné destiláty. Veď
o chvíľu je tu zima a do čaju treba aj nejakú tú
„zápražku“...
Za dobrú úrodu sa nám treba aj poďakovať. Pred
druhou októbrovou nedeľou vyzdobili naše šikovné
ženičky i dievčatá farský kostol plodmi, ktoré sa nám
urodili v našej farnosti. Z prinesenej zeleniny a ovocia
vytvorili krásne obrazy nielen pred hlavným oltárom,
ale aj pred bočnými oltármi i sochami svätých. Patrí im
za ich námahu, obetovaný čas a kreativitu pri tvorbe
obrazov veľké poďakovanie.

Za veľkej účasti veriacich zo širokého okolia i hostí
z poľského Krakova celebroval svätú omšu biskup
Mons. Viliam Judák z Nitry. Pred slávnosťou mali
veriaci aj možnosť vykonať si sviatosť pokánia
a duchovne sa pripraviť na slávenie svätej omše.
Pútnikov vyvážali na horu Butkov autobusy cez lom,
niektorí prišli pešo od chaty „Muflónka“. Pri posvätení
pamätníka sv. Faustíny boli posvätené aj pamätné
medaily, ktoré dostali všetci účastníci slávnosti. Budú
im ju pripomínať. Miesto na hore Butkov dostalo už aj
pomenovanie:
Skalné
sanktuárium
Božieho
milosrdenstva.

Pri nedeľných svätých omšiach pán farár spoločne
s prítomnými veriacimi poďakoval Nebeskému Otcovi za
požehnanú úrodu.
Text a foto: Zuzana Kvasnicová
Dokončenie zo str. 6

Stvárnenia boli rôzne, recitované, pantomimické,
hudobné. No a potom sme už len tancovali a tancovali,
až sme od únavy skoro nevládali ani do postelí doraziť.

Rozlúčili sme sa vychádzkou a svätou omšou
A už tu bola sobota, deň nášho odchodu domov. Po
raňajkách sme pobalili kufre a čakali na nášho pána
farára. Ten sa s nami vybral na krátku túru miestnou
dolinou, na konci ktorej je postavený kríž a malý
amfiteáter, v ktorom nám odslúžil svätú omšu, ako
poďakovanie za pekne prežité dni v tábore.

Novinky na Butkove
V priebehu roka pribudol na tomto mieste nielen
pamätník sv. Faustíny, ale je rozostavaná aj nová
kaplnka, pribudli nové altánky, upravuje sa okolie.
Smerom od chaty „Muflónka“ sa začala budovať nová
cesta, ktorú budú lemovať zastavenia krížovej cesty.
Všetko toto má pod svojimi krídlami Považská
cementáreň v Ladcoch v čele s generálnym riaditeľom
Antonom Barcíkom. Patrí im za to veľké „Pán Boh
zaplať“.

Nastal čas odchodu a lúčenia. Rozlúčili sme sa
s Maťom, s našim vynikajúcim hostiteľom a tetami
kuchárkami. Plný nových zážitkov, vydali sme sa na
cestu domov. Ďakujeme pánu farárovi, farskej rade
i našim rodičom, že nám umožnili prežiť tieto krásne
dni v peknej kysuckej prírode. A už teraz sa tešíme na
tábor 2016!
Vaši vďační účastníci letného tábora
Foto: Zuzana Kvasnicová

Pútnici z Košece
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V oveľa lepších podmienkach, ako jeho predchodcovia,
začal svoje pôsobenie v Košeci v roku 1749 Štefan
Kolbay. Bol horlivý v apoštolskej i pastoračnej službe
a venoval sa nielen katolíkom, ale chodil z dediny do
dediny, učil, nabádal, pomáhal, radil. Celou svojou
silou a schopnosťami sa snažil, aby luteránov dostal
späť do katolíckej Cirkvi. Jeho únavnú prácu
sprevádzal Boh, lebo keď odchádzal z Košece, vo
farnosti nezostal skoro ani jeden luterán. Takémuto
dobrému farárovi, na jeho prosbu, patróni – hlavne
pani
Motešická,
rodená
barónka
Tolvayová,
s príspevkom od Ilešháziovcov, v rokoch 1750 – 1752
postavili novú faru z pevného materiálu. Okrem pani
Motešickej prispel na stavbu fary aj farár Kolbay a tiež
správca Ladeckého panstva osvietený pán Imrich
Borčický. Stojí ešte aj teraz, ale už neslúži ako fara.
V tom čase nová fara bola prízemná budova
a pozostávala z dvoch izieb, ktoré boli obrátené oproti
východu slnka a na juh. Ďalej tu bola chodba,
kuchyňa, izby pre čeľaď (gazdinú) a bývanie pre farára.
V tom istom roku 1750, z rúk pána Alexa Príleského,
evanjelika, kúpila barónka Judita Tolvayová pre svojho
jediného syna Jozefa Motešického nejaký majetok
i s príslušenstvom (pravdepodobne nábytok a zariadenie). Ten bol v tom istom roku zosobášený s kontesou Janou, rodenou Herbenstein. Nábytok darovali do
farskej budovy. Tento zápis od slova do slova odpísal
z matriky mesta Ilava, ako pamätihodnosť pre
košeckých farárov Jozef Emmanuel, košecký kaplán
dňa 11.1.1842.
Pri vchode do fary bola v roku 1777 postavená
z pevného materiálu kaplánka. Mala jednu izbičku
a bola, rovnako ako aj fara, pokrytá šindľom. Pod
kaplánkou bola pivnica a k nej bolo pripojené humno
s voziarňou. Oproti fare sa nachádzali tri maštale
z roku 1822. Po ľavej strane bola izba pre služobníctvo,
ktorá bola prerobená zo starej kostnice. Po pravej
strane stála stodola, postavená v roku 1760, so
senníkom.
Štefan Kolbay bol kaplánom v Nitre, farárom v Uhrovci
a Bobote, odkiaľ prišiel do Košece. V roku 1758 sa stal
farárom v Ilave a tu sa v roku 1768 stal čestným
kanonikom. Zomrel 3. mája 1776 v Ilave.
V roku 1758 sa stal košeckým farárom Mikuláš
Budínsky (Budínszky), ktorý sa narodil v roku 1726
v Púchove. Filozofiu študoval v Trnave. V roku 1749
bol biskupom Eszterházym prijatý za klerika slávnej
Nitrianskej diecézy a prijal od neho štyri nižšie
svätenia. Na svätodušné kántry v roku 1750 ho
N. Schumma,
arcibiskup gréckeho
zjednoteného
obradu zo Skopje, vysvätil za kňaza. V roku 1751, po
skončení tretieho ročníka teológie, bol povolaný za
kaplána do Varína. V roku 1753 bol grófom Krištofom
Erdödim „prezentovaný“ na faru do Slopnej. Potom
prišiel do Košece. 16. mája 1776 ho Ján Gustíni,
nitriansky biskup, menoval za čestného kanonika.
Neskôr sa stal aj dekanom Ilavského dekanátu.
Vizitácia z roku 1797 uvádzala nasledovné povinnosti,
ktoré mal farár Budínsky:
 každú nedeľu a vo sviatok podľa bohoslužobného
poriadku, či už sám alebo prostredníctvom kaplána,
mal spievať svätú omšu a povedať kázeň,
 farár i kaplán mali „pekne a riadne“ vysluhovať
sviatosti,
 katechizovať snúbencov,
 sám alebo prostredníctvom kaplána mal pochovávať
zomrelých v Košeci a dospelých zomrelých v Ladcoch,
 v ostatných
vzdialených
filiálkach
pochovával
organista.

Dejiny farnosti Košeca
Dejiny farnosti – 4. časť
Výsledkom horlivého pôsobenia kňazov v rekatolizácii
a teda aj J. B. Magina, je to, že v kanonickej vizitácii
z roku 1728 sa uvádza len 603 evanjelikov, hoci celkový
počet obyvateľov vzrástol na 2727. To je dôkazom toho, že
v období rekatolizácie už na Slovensku zásada „cuius
regio, eius religio“ („koho panstvo, toho náboženstvo“)
neplatila. Stalo sa tak i vďaka zákonu z roku 1647, ktorý
vo svojom článku 7 „vyslovene dovolil poddaným zvoliť si
farára, ak je aj zemepán iného náboženstva“. Týmto sa
končí obdobie, v ktorom mali vďaka svojim patrónom
prioritné postavenie evanjelici a začína sa tu obdobie
katolíckych patrónov Košece.
Po odchode J. B. Magina prišiel 3. januára 1718 na
košeckú faru nový farár Ján Ladislaides. Narodil sa
v roku 1692 v Trenčíne. Do Košece prišiel z fary
v Nemšovej. Bol vzorným človekom a v Košeci zostal tri
roky. V roku 1721 bol preložený do Rajca. V roku 1735 sa
stal kanonikom, odišiel do Nitry a tam vykonával rozličné
úrady. Pôsobil aj ako rektor seminára. Zomrel 10.1.1757.
Po preložení farára Ladislaidesa sa košeckým farárom stal
Michal Červjenka (Cservjenka), ktorý predtým pôsobil
ako farár v Haluziciach.
Vo vizitácii z 15.9.1728 sa uvádza, že miestny farár
Červjenka má 40 rokov, kňazom je 14 rokov, v duchovnej
správe pôsobí 12 rokov, je špekulatívny teológ a hovorí
stredne po maďarsky a po slovensky. Z toho môžeme
zistiť, že sa narodil v roku 1688 a vysvätený za kňaza bol
v roku 1714. Vo vizitácii sa uvádza aj to, že z počtu
obyvateľov 2727 bolo 208 starších katolíkov, 990 bolo
konvertitov (obrátencov), počet detí bol 780 a apostatov
(odpadlíkov od viery) bolo 146. Luteránov však bolo už iba
603. Počas pôsobenia farára Červjenku bolo 500
konverzií. Organistom a učiteľom bol v tom čase Juraj
Galovič.
Tu je vidieť ovocie rekatolizácie v Košeci, keď sa z veľkej
luteránskej farnosti stala farnosť s katolíckou väčšinou v roku 1713 bolo z 1567 obyvateľov až 1354 luteránov.
Farár Červjenka zomrel už v roku 1736 a bol pochovaný
v trinitárskej krypte v Ilave.
Uprázdnenú faru prebral v roku 1736 František
Ripňanský (Répnánszky, Ripnyanszky), ktorý do Košece
prišiel z Jasenice. Predtým pôsobil aj v Papradne, Skalke
a v Soblahove. Počas jeho pôsobenia sa za cirkevné
peniaze získal pozemok, ktorý dali Petróciovci farárovi
Ugrocenovi. Krátko po nástupe farára Ripňanského
stratila farnosť Košeca v roku 1737 dve filiálky –
Klobušice, ktoré boli pripojené k farnosti Ilava. V roku
1747 nechal Imrich Motešický postaviť v Ladcoch kostol
zasvätený svätému Valentínovi. Prečo?
V roku 1676 získal košecké panstvo jágerský biskup
Peter Lipai (Lippay) zo Zomboru. Sobášom jeho dvoch
neterí, Alžbety za Mikuláša Ilešháziho a Žofie za Pavla
Motešického sa Košecké panstvo rozdelilo. Motešickým
patrili Ladce a severnejšie ležiace dediny a spravovali
tento svoj majetok z Ladiec, kde si dali v 18. storočí
postaviť kaštieľ. Ilešháziovci sa zdržiavali vo svojom
kaštieli v Dubnici nad Váhom a patrili im okrem
mestečka Košece aj dediny v zliechovskej a porubskej
doline. Štefanom Ilešházim v prvej polovici 19. storočia
vymierajú Ilešháziovci po meči a ich podiel prešiel na
rodinu Motešických. Od nich potom koncom 19. storočia
oba majetkové podiely kúpil viedenský židovský bankár
Adolf Schenk. Dal sa pokrstiť, stal sa katolíkom, získal aj
barónsky titul a predikát „von Ledecz“.
Farár František Ripňanský zomrel v Košeci v roku 1749
a bol pochovaný do krypty v starom košeckom kostole.

Pokračovanie nabudúce.
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Čo (ne)vieme ... o kostole?
1. Čo je to kostol?
Je to dom Boží, v ktorom prebýva Ježiš prítomný
v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.
2. Ktoré sú hlavné časti kostola?
Svätyňa, loď, predsieň a veža.
3. Čo je to svätyňa?
Je to najposvätnejšie miesto v kostole, v ktorom sa
nachádzajú bohostánok a obetný stôl. V tomto
priestore
sa
správame
veľmi
úctivo,
pred
bohostánkom kľakáme, pred obetným stolom sa
ukláňame.
4. Čo je to loď?
Je to miesto, v ktorom sa zhromažďuje na bohoslužbu
veriaci ľud.
5. Čo je to chór?
Chór je súčasťou lode kostola. Je to miesto pre
organistu. V našom kostole je to miesto aj pre mužov
a mládencov. Počas slávnostných svätých omší (hody,
Veľká noc, Vianoce a i.) tu hrá kapela a spieva náš
Kresťanský spevokol.
6. Na čo slúži veža?
Veža kostola má dvojaké poslanie:
1. je to akoby vztýčený prst, ktorý nám ukazuje, že
cieľom nášho života je nebo.
2. vo veži kostola sú zvony, ktoré nás volajú na sv.
omšu, pripomínajú nám rannú, obednú a večernú
modlitbu a oznamujú smrť veriacich vo farnosti.
7. Čo je to sakristia?
Je to miestnosť, v ktorej sa pripravujú kňaz
a miništranti na slávenie svätej omše a na pobožnosti.
V tejto miestnosti sú odložené všetky veci potrebné na
slávenie svätej omše a na pobožnosti.
8. Čo je predsieň v kostole?
Je to priestor medzi hlavnými a vnútornými dverami
kostola. Kedysi sa nazývala aj žebračňa, lebo tam
počas svätých omší stávali žobráci a chudobní ľudia.
V predsieni bývajú kaplnky, sochy svätých, kríže
a pod. V našom kostole tu máme kaplnku Lurdskej
Panny Márie. Predsieň kostola býva otvorená a je
prístupná veriacim aj počas všedných dní.
9. Ktoré
hlavné
zariadenie
sa
nachádza
v kostole?
Bohostánok, obetný stôl, ambón, sédes, oltárny kríž,
krstiteľnica, spovednica, organ, oltáre a sochy
svätých.
10. Čo je to bohostánok?
Je to skrinka na hlavnom oltári, v ktorej sa uchováva
Najsvätejšia Sviatosť Oltárna. Na prítomnosť Pána
Ježiša v bohostánku nás upozorňuje večné svetlo
umiestnené v tesnej blízkosti bohostánku.
11. Čo je to obetný stôl?
Je to miesto, na ktorom sa koná najhlavnejšia časť
svätej omše - bohoslužba obety. Na tomto mieste sa
chlieb a víno premieňajú na Ježišovo Telo a Krv. Na
tomto mieste sa Pán Ježiš za nás pri sv. omši obetuje.
12. Čo je to ambón?
Je to miesto, z ktorého sa číta v kostole Božie slovo
a ohlasuje sa evanjelium.
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13. Čo je to sédes?
Je to miesto, z ktorého kňaz vedie liturgiu
svätej omše a na ktorom sedí, keď pri omši
posluhujú ostatní veriaci - lektori.
14. Čo je to oltárny kríž?
Kríž stojaci v blízkosti oltára (obetného stola),
ktorý nám pripomína, že to čo sa stalo na kríži,
to isté sa koná pri svätej omši na oltári – Pán
Ježiš sa za nás obetuje. Pri slávení svätej omše
sa používa aj procesiový kríž pri procesii slávnostnom vstupe do kostola.
15. Čo je to krstiteľnica?
Je to miesto, kde sa krstí a kde sú uložené veci
potrebné na krst.
16. Čo je to spovednica?
Je to miestnosť, v ktorej nám nebeský Otec
službou kňaza odpúšťa naše hriechy.
17. Čo je to organ?
Je to hudobný nástroj, ktorý sa používa
v kostole na sprevádzanie spevu veriacich.
18. Čo sú to oltáre?
Sú to miesta, na ktorých sa niekedy tiež slúžila
svätá omša chrbtom k ľudu. Každý oltár
pozostáva z troch časti:
1. z oltárnej skrine, v ktorej sa nachádzajú
sochy a vyobrazenia svätých,
2. z oltárnej dosky (menza),
3. z oltárnej dosky, kde sú uložené telesné
pozostatky svätých.
19. Čo sú sochy svätých?
Sochám svätých sa neklaniame, iba si nimi
uctievame svätcov, ktorí svojim životom oslávili
Boha a Boh ich za to tiež oslávil a urobil ich
svätými.
20. Ako sa správame v kostole?
Pán Ježiš o kostole povedal, že to je dom
modlitby a nie lotrovský pelech, preto aj my sa
v kostole správame veľmi úctivo, zachovávame
posvätné ticho, nebeháme po kostole, pri
prechádzaní pred bohostánkom si vždy
pokľakneme na pravé koleno. Pri príchode
i odchode z kostola sa vždy prežehnáme
svätenou vodou.

...o našom farskom kostole
21. V ktorom roku bol postavený náš
kostol v Košeci?
Základný kameň položený 15.júla 1799.
Vnútro bolo dokončené v roku 1830, celkom
dokončený v roku 1833.
22. Komu je zasvätený náš kostol?
Nanebovzatej Panne Márii.
23. Kedy bol náš kostol vysvätený?
Po obnovení vnútorného zariadenia kostola
farárom Jozefom Emmanuelom bol slávnostne
konsekrovaný (posvätený) dňa 29. júna 1864
biskupom Augustínom Roškovánim.
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Zábava pre všetkých
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Stojí muž na moste a kričí:
„Zázrak, stal sa zázrak!“
Okoloidúci sa pri ňom pristavujú a spytujú sa
ho, aký zázrak sa stal.
„Hádžem do vody hranaté... (ukončenie je
v tajničke osemsmerovky).

BALÓN, BRALO, CESTA, ČLNOK, DEMIŽÓN,
DIERA, FAJKA, GUĽOMET, JAHODA, JELEŇ,
KABÁT, KALERÁB, KANÓN, KANVA, KLADINA,
KLOKANY, KOLOTOČ, KOMPAS, KONTAJNER,
KOTVA,
KRÍŽOVKA,
LANOVKA,
LAVIČKA,
LEPIDLO,
LETUŠKA,
MRAVEC,
NANUK,
OBÁLKA,
OPASOK,
OSTROHA,
PELETÓN,
PLOTY, PRILBA, SALÁMA, SATELIT, SEMAFOR,
SKRUTKA, STIERAČE, STRAKA, TEPLOMER,
VYSÁVAČ.

Zasmejte sa. Zasmejte sa. Zasmejte sa. Zasmejte sa.

Zasmejte sa. Zasmejte sa. Zasmejte sa. Zasmejte sa.

Večer pred spaním číta mamička dcérke, aby zaspala, na
dobrú noc rozprávku. Po polhodine hovorí dcérka mamičke:
„Mami, nemohla by si si ísť čítať niekde inde? Ja už chcem
spať!“

Móricko
priniesol
babičke
na
sedemdesiate
narodeniny plnú náruč kvetov.
Babička: „Ale, Móricko, veď takých mám plnú
záhradu!“
Móricko: „Mala si, babička.“

***

„Je to dobrý lekár?“ pýta sa sused suseda.
„Ani by som nepovedal. Jedného pacienta liečil pol roka na
žltačku, až sa nakoniec ukázalo, že je to Japonec...“

***

Stanko bol prvýkrát v škole. Vrátil sa domov a otec sa ho pýta:
„Stanko, tak ako bolo v škole?“
„Riadne nás oklamali! Ani DVD, ani video, ani televízor,
dvadsať ľudí tam sedí, dokonca aj tie stoličky a stoly boli
drevené. A tomu hovoria PRVÁ TRIEDA!“

***
Dievča sa pýta chlapca na prvom rande: „Čo vlastne robíš?“
„Som skladateľ.“ „A čo skladáš?“ „Cement z auta.“

***

Mama dala Jankovi 10 eur. Janko však zabudol
poďakovať, preto mu mamička hovorí:
„A čo si zabudol povedať?“
Janko stále nevie, tak mu mamička poradí:
„Čo poviem oteckovi, keď mi dá peniažky?“
Janko odpovie: „Prečo mi dávaš tak málo?“

***

V hlbokej noci budí babka dedka.
On vyľakane vyskočí a vykríkne: „Čo sa stalo?!“
„Nič sa nestalo, ale nemôžem pochopiť, ako môžeš
s takým malým dôchodkom, tak pokojne spať!“

Správne riešenia z čísla 2/2015:
Číslovka: ... S NAŠTARTOVANÝM MOTOROM.
Doplňovačka: MATÚŠ TY BUDEŠ JEŽIŠKO.

DOPLŇOVAČKA
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Ku starej mame na dedinu prišiel
malý vnúčik z mesta na návštevu.
Stará mama mu chcela ukázať
dedinku a tak išli na prechádzku.
Prišli aj ku kostolu a vošli dnu.
Stará mama si kľakla a modlila sa.
Vnúčik obzeral kostol a upútalo
ho
červené
svetielko
nad
bohostánkom. Po chvíli sa spýtal
starej mamy: „ Babka, keď ...
TAJNIČKA... ísť domov?“

1. Veľká, kráľovská izba, 2. Dedina pri Novej Dubnici, jej súčasť, 3. Diela klasických umelcov, 4. Skákajúce zvieratá v Austrálii, 5. Zábavné
zariadenie s visiacimi sedadlami, 6. Ostrý vrchol vrchu, 7. Malý kolík, 8. Súčasť dámskej bielizne, šnurovačka (mn.č.), 9. Pochutina do jedla,
10. Hlodavce podobné zajacom, 11. Drobná minca ruskej meny, 12. Opis historických udalostí podľa časového sledu, 13. Malý koláč, 14. Kto
klame, nehovorí pravdu (mn.č.), 15. Spevavý vták podobný stehlíkovi, 16. Rýchla obrnená vojenská loď, 17. Pokrovec, pokrývka na podlahu,
18. Český herec (Jiří), 19. Napodobenina kože, napr. na tašky, bundy. NÁPOVEDA: KONȎPKA, KOPEJKA, KRAMPOL
Vydáva: Farský úrad Košeca, tel. 042/4468044, e-mail: farskenovinykoseca@gmail.com
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