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OBRADY VEĽKÉHO TÝŽDŇA
ZELENÝ ŠTVRTOK – 24. marca 2016
17:00 hod.-

VEĽKÝ PIATOK – 25. marca 2016
10:00 hod.
17:00 hod.

Krížová cesta ulicami Košece
Obrady Veľkého piatka
Po skončení obradov Poklona
pri Božom hrobe do 21:00 hod.

BIELA SOBOTA – 26. marca 2016

V druhom štvrťroku 2016 slávime...
3.4.
4.4.
17.4.
25.4.
29.4.
1.5.
3.5.
5.5.
13.5.
14.5.
15.5.
16.5.
19.5.
22.5.
26.5.
3.6.
4.6.
24.6.
29.6.

Svätá omša vo farskom kostole
na pamiatku Pánovej večere

08:00 – 17:45 hod. Poklona pri Božom hrobe
18:00 hod. Veľkonočná vigília – oslava
zmŕtvychvstania Pána

Nedeľa Božieho milosrdenstva
Zvestovanie Pána
Nedeľa dobrého pastiera
Sv. Marek - evanjelista
Sv. Katarína Sienska, patrónka Európy
Sv. Jozef, robotník
Sv. Filip a Jakub, apoštoli
Nanebovstúpenie Pána
Panna Mária Fatimská
Sv. Matej, apoštol
Svätodušná nedeľa - Turíce
Svätodušný pondelok
Náš Pán Ježiš Kristus, Najvyšší a večný kňaz
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
Najsvätejšie Telo a krv – Božie Telo
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie
Narodenie sv. Jána Krstiteľa
Sv. Peter a Pavol, apoštoli

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA- 27. marca 2016
Sväté omše:

07:00 hod.
08:00 hod.
09:15 hod.
10:30 hod.

–
–
–
–

Košeca
Malé K. Podhradie
Košeca
Veľké K. Podhradie

Z farskej matriky
V roku 2015 bolo v našej farnosti:
Krstov:
27 – z toho: chlapcov 9, dievčat 18
Najmenej za posledné roky: 2014: 41, 2013: tiež 41.

Sobášov:
8 (2014: 9, 2013: 12 )
priemerný vek:
muži 30 r.
ženy 29 r.
V roku 2015 neuzavrel sviatosť manželstva vo
farskom kostole nikto z Koš. Podhradia.

Pohrebov:
39 (2014: 48, 2013: 35)
z toho: priem. vek mužov 68 r.
priem. vek žien 82 r.
Košeca: 27, Veľké KP: 5, Malé KP: 7
Na prvom svätom prijímaní bolo 29 detí.
Sviatosť birmovania: 61.
Z toho 58 študentov a žiakov a 3 dospelí.
Údaje: Farský úrad

Vzal chlieb a dobrorečil,
lámal ho a podával im ho.
Lk 24, 30
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Rozlúčili sme sa

Oznamujeme a pozývame
25.marec

Krížová cesta ulicami Košece

Všetkých veriacich našej farnosti pozývame na Veľký
piatok na Krížovú cestu ulicami Košece. Uskutoční sa už
po tretí raz.

8. máj

V stredu 17. februára sme sa rozlúčili s Antonom
Melišom.
Mnohí ste ho poznali nielen ako dušu farských
novín. Bol vám dobrým susedom, priateľom,
príjemným spoločníkom.
Pre našu rodinu to bol milujúci manžel, starostlivý
otec, dedko, ktorý nám vedel poradiť, pomôcť,
rozosmiať nás. Spolu s našou mamou nás naučili,
že náš život nemáme žiť iba pre seba.
Pred 4 rokmi do života nášho otca zasiahlo zhubné
ochorenie. Verím, že aj vďaka sile mnohých
modlitieb nám milosrdný Boh umožnil prežiť tieto
posledné 4 roky intenzívnejšie.
Pre mňa osobne budú posledné týždne a dni,
v ktorých som mohla mojich rodičov vidieť spolu,
úžasným viditeľným dôkazom neuveriteľnej lásky.
Nie
tej
romantickej
a bezstarostnej
lásky
začínajúceho vzťahu. Boli to dni, v ktorých sa
moja mama neúnavne snažila presvedčiť otca, aby
aspoň niečo zjedol, s neúnavnou pravidelnosťou
mu varila čaje, podávala lieky, snažila sa mu
pomáhať, žiť s ním a pre neho. Jej pery sa takmer
neustále hýbali odriekajúc modlitby za otcove
uzdravenie,
za
zmenšenie
jeho
utrpenia
v posledných chvíľach.
Otec trpezlivo s vierou prijímal svoj každodenný
údel, nesťažoval sa, nereptal a svoj čas venoval
nielen sebe, ale i rodine, priateľom, farnosti, svojej
rodnej obci – Hornej Porube.
A i keď už otec v posledných hodinách nemohol
slovami nič vyjadriť, jeho pohľad bol plný lásky
a vďaky.
Aj ja by som sa chcela tiež poďakovať. Ďakujem
nielen za tie 4 roky. Ďakujem za všetko čo pre nás
otec v živote spravil, čomu nás naučil, za jeho
múdrosť, lásku, prítomnosť.
Ďakujem v mene celej rodiny všetkým, ktorí prišli
otca odprevadiť na poslednej ceste. Ďakujeme za
modlitby, prejavenú sústrasť i kvetinové dary.
Pane, daj mu, prosím, večný život.

Sv. omša pri kaplnke Na Muškátke

Pri kaplnke „Na Muškátke“ v Malom Košeckom Podhradí
oslávime slávnostnou svätou omšou Sviatok Panny Márie
Fatimskej. Našu Nebeskú Matku poprosíme o jej ochranu
a pomoc.
14. máj

Detský majáles

V druhú májovú sobotu pripravujeme majáles nielen pre
všetky deti s našej farnosti. Tak si tento dátum
nezabudnite zapísať do kalendára.

máj

Farská púť

V mesiaci jún pre veriacich pripravujeme farskú púť.
O presnom termíne a cieli púte vás budeme včas
informovať.

5. 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.

10. jún

Noc kostolov

Aj v júni 2016 sa zapojíme do akcie Noc kostolov. Príďte
a prežite tajomný nočný čas duchovne spojení s tisíckami
ľud dobrej vôle.
12. jún

Prvé sväté prijímanie v Košeci

Aj tento rok naši malí katolíci z farnosti slávnostne po
prvýkrát pristúpia k sviatosti pokánia a k svätému
prijímaniu.
2. júl

Štvrtý farský deň našej farnosti

Opäť sa spolu stretneme v športovom areáli v Košeci
a užijeme si Farský deň. Zoberte so sebou svoje deti,
rodiny, priateľov. Tešíme sa na Vás!

3. júl

Hodová svätá omša vo Veľkom KP

Po sviatku sv. Petra a sv. Pavla, v nedeľu 3. júla budeme
sláviť hodovú svätú omšu pred Kultúrnym domom vo
Veľkom Košeckom Podhradí.

jún

Výlet k jazeru pod Vápčom

V mesiaci jún sa už tradične spolu vyberieme na
turistický výlet ku jazeru na Jame pod Vápčom. Budeme
si aj opekať, podebatíme, zašportujeme.

Katka Melišová
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Zomieranie blízkeho človeka prežili už mnohí z nás.
Ježiš prijíma špongiu namočenú v octe na tlmenie
bolesti, koľkí pacienti na lôžkach musia dostávať
prostriedky na tlmenie ukrutných bolestí. Tak ako
prežívali Ježišovu agóniu tí pod krížom, podobne trpia
aj príbuzní zomierajúcich.

Krížová cesta – triezvy pohľad na život
V prostredí, kde sa pohybujem, zisťujem, že
krížová cesta priťahuje do kostola omnoho viac
ľudí ako iné pobožnosti. Keď som bol malý
chlapec, tak mi jej priebeh pripomínal
spartakiádu a niekedy sa mi zdala dlhá. Po
každom zastavení sme sa modlili Otčenáš,
Zdravas a Sláva. Teraz ako dospelému mužovi
a kňazovi sa mi javí ako príliš reálna. Na
krížovej ceste nie je nič vymyslené, chýbajú tam
zázraky. Toto je náš život.

Nie je to to isté ako privezenie tela mŕtveho z patológie,
jeho identifikácia pri mraziacom boxe? Plač, úprava
šiat, vlasov a líčenie tváre milej osoby? A Ježišovo
pochovanie, či to tiež nie je realita? Situácie nad
hrobom, keď dokážu plakať aj dospelí chlapi? Či to nie
je realita, keď na druhý deň utekáme k hrobu, akoby
sme čakali, či sa nám príbuzný nevstane z tej škaredej
jamy? To všetko je nám až reálne blízke. Ale to ešte nie
je všetko. Veľmi ďakujem Pánu Bohu, že na Bielu
sobotu tuho zvieram v rukách monštranciu a nakoľko
mi to hlasová dispozícia a talent dovolia spievam: „Pán
Ježiš Kristus vstal z mŕtvych…” Vtedy myslím na
všetkých mojich drahých, ktorí ma už predišli na ten
druhý breh. Za tieto dary, ktoré dostávame v Kristovom
posolstve utrpenia a zmŕtvychvstania som pánu Bohu
veľmi vďačný.

Dobrý kresťan bude dostávať po ušiach a niekedy aj od
tých
„normálnych
kresťanov“.
Od
„normálnych
kresťanov“, ktorí na Veľkú noc dajú posvätiť šunku,
hyperaktívne behajú v nedeľu po hypermarketoch
a modlia sa len vtedy, keď už vyčerpali všetky možnosti,
vrátane konexií.
Dobrý kresťan statočne nesúci svoj kríž sa stáva
divadlom pre svet. Aj pre dobrého kresťana platí veta
z písma: „Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich
vyslobodí zo všetkých” (Žalm 34,20). Život nám niekedy
prináša ponižujúce situácie, keď sme odkázaní na
neochotnú pomoc spolublížnych, ako to bolo v prípade
Šimona z Cyrény – prinútili ho. Často nás prekvapia
dobrí ľudia, ktorých je dostatok a tí nám pomôžu
v pravom čase a správne ako Veronika. Po častých
pádoch sa človek dvíha, robí drepy, keď sa chce
vzpriamiť. Vstávanie po pádoch ho posilňuje. ”Nohy” mu
pevnejú, kráča istejšie. Aby človek vstal, potrebuje chcieť
a vynaložiť námahu, niekedy aj vo forme askézy
a disciplíny.

Jozef Krišanda, zosnulý katolícky kňaz

Skutky telesného milordenstva
 Hladných kŕmiť
 Smädných napájať
 Nahých odievať
 Pocestných sa ujať
 Väzňov vykupovať
 Chorých navštevovať
 Mŕtvych pochovávať
Skutky duchovného milosrdenstva
 Hriešnikov napomínať
 Nevedomých vyučovať
 Pochybujúcim dobre radiť
 Zarmútených tešiť
 Krivdu trpezlivo znášať
 Ubližujúcim odpúšťať
 Za živých a mŕtvych sa modliť

Pri nesení životných ťažkostí stretneme ľudí nielen
v podobe žien, ktorí budú nad nami ľútostivo plakať.
V duchu sa budú prajne tešiť z nášho nešťastia aj
napriek tomu, že mali podiel na našom utrpení. Koľkí
radi pridajú k nášmu utrpeniu a potom sa tvária, že s
nami spolucítia. V skutočnosti by mali plakať nad svojim
charakterom a niekedy aj nad svojim potomstvom, ktoré
vychovávajú v podobných líniách.
Vo Svätom písme je nahota
spájaná
s
ponížením:
„Nenávistne budú s tebou
nakladať, zoberú všetok tvoj
zisk, nechajú ťa nahú a holú
a zjaví sa hanba tvojej
necudnosti…” (Ez 23, 29).
Aj napriek dnešnej porno silikónovej dobe je vyzlečenie
stále určitým odhalením a aj
ponížením
pre
človeka.
Ľudia si radi robia z iných
duchovných striptérov. Sú
zvedaví na detaily života
svojich obetí, na ich slabé
stránky, zloženie stravy a na
poklesky, aby tak mohli
obhajovať seba.

Medaila Jubilea
Štátny sekretariát Svätej stolice vydáva oficiálnu
medailu pri príležitosti Roku milosrdenstva. Na
medaile je vyrazený portrét pápeža Františka a na
jej rube sa nachádza evanjeliová scéna vypožičaná
z Rembrandtovho obrazu Návrat márnotratného
syna.
Autorkou medaily je rímska umelkyňa Mariangela
Crisciottiová. Vytvorila už viacero medailových
modelov pre emeritného pápeža Benedikta XVI. či
pre súčasného pápeža Františka.
Každý exemplár v bronzovej, striebornej či zlatej
verzii je vybavený certifikátom.

Deľba Ježišovho rúcha pod
krížom je cynizmus zaodiaty v koži biznisu. Ježiš sa
prizerá, ako si hádžu vojaci kocky o jeho posledný
majetok. Bol to škodoradostný znak, že tie šaty už
nebude potrebovať. Koľkí rodičia prežívajú podobnú
situáciu, keď si deti podelili ich majetok a len čakajú,
kedy dedo alebo babka odídu do večnosti, aby sa mohli
vrhnúť na to, čo po nich zostalo.
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Podomová návšteva Panny Márie

Dary pre Pannu Máriu
Pri každej návšteve Panny Márie by jej mala rodina
niečo darovať. Medzi darmi by nemal chýbať prísľub
obetovať Bohu každý deň svoju prácu a zvlášť
zodpovedné plnenie stavovských povinností, vykonávať všetko skrze Máriu a s Máriou a ona, aby to
potom prednášala Ježišovi Kristovi, jedinému
prostredníkovi medzi Bohom a ľuďmi.

Duchovné dianie v cirkvi

„Urob zo svojej domácnosti svätyňu Panny
Márie, Božej Matky.“
Kto je Panna Mária Zázračnej medaily?
Vo Francúzsku, v kláštore sestier vincentiek sa
27. novembra 1830 sv. Kataríne Labouré, jednoduchej
novicke v seminári, zjavila Panna Mária. Toto zjavenie
bolo zvláštne v tom, že omilostená sestra sa mohla
Panny Márie aj dotknúť (počas rozhovoru s Pannou
Máriou mala ruky položené v jej lone), čo iným
omilosteným dušiam predtým nebolo dopriate.
Zjavenia sa opakovali a spovedník sestry, otec Adel,
o nich hovorí: „Novicka videla cez rozjímanie Pannu
Máriu. Z rúk je sálali prekrásne žiariace lúče. Sestra
počula tento hlas: „Lúče označujú milosti, ktoré Panna
Mária prosí ľuďom.“ Okolo bol nápis: „Bez hriechu
počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe
utiekame.“ Sestra ďalej hovorí: „Pochopila som, ako je
Panne Márii milé, keď ju prosíme o pomoc, a aká je
veľkodušná k tým, ktorí ju prosia. Tým, čo ju prosia
o pomoc, dáva mnoho milostí a rozdáva im ich veľmi
rada.“ Sestra si všimla, že Panna Mária mala na
rukách
prstene,
ozdobené
veľmi
krásnymi
drahokamami, z ktorých vychádzali lúče. No niektoré
drahokamy nesvietili. Panna Mária vysvetľuje, že sú to
milostí, o ktoré ľudia zabúdajú prosiť. Panna Mária
prosila, aby sa dala urobiť medaila s týmto obrazom
a prisľúbila, že všetci, ktorí ju budú nosiť s dôverou,
budú účastní mnohých a veľkých prekypujúcich
milostí.

Kto môže prijať Pannu Máriu do svojej rodiny?
Môže to urobiť každá kresťanská rodina, dokonca
stačí, ak sa modlí iba jeden člen rodiny.
Táto možnosť prijať kaplnku Panny Márie prichádza
aj k nám do našej farnosti.
Podomová návšteva Panny Márie je veľkým
požehnaním pre rodiny, aj osamelých. Rozdáva
milosti, tým, ktorí ju s dôverou prosia, tak ako
sľúbila, prináša lásku svojho Syna Ježiša, pokoj,
jednotu, duchovné i telesné uzdravenia.
Stačí, aby sa združenie vytvorilo v skupine 20 až 25
rodín alebo veriacich žijúcich osamote.
Do každej domácnosti prichádza Panna Mária na
týždeň (približne dvakrát do roka).
Prihlásení
záujemcovia/rodiny
sa
stávajú
všeobecnými členmi Združenia Zázračnej medaily
a dostanú dekrét o tomto členstve.
Aktuálne je na Slovensku 383 kaplniek. Ak by ste o
to mali záujem, môžete sa zapísať do zoznamu
v sakristii .
Verím, že od tej chvíle, keď vytvoríme združenie
a prijmeme kaplnku Panny Márie do našich rodín,
ona sama nás bude navštevovať v našich príbytkoch,
pretože si praje vniesť do našich životov útechu,
ktorú nám vždy ponúka. Ona si praje, aby sme si
sadli blízko k nej a rozprávali sa s ňou. Tento dialóg
lásky a dôvery nás určite povzbudí a pomôže nám
premeniť naše životy.
Bližšie informácie u ctihodných sestier vincentiek,
na internete: http://www.vincentini.sk/
vincentinska-rodina/zdruzenie-zazracnej-medaily
alebo tel. čísle 0907/838114 Mikušková

Prečo podomová návšteva?
V našich rodinách sú určite problémy, v niektorých
väčšie, inde menšie. Panna Mária je tá, ktorá chce
tieto problémy riešiť, ak jej dáme k tomu priestor. Ona
je tá, čo nás chce dostať bližšie k svojmu Synovi
a pomáhať nám na ceste k dokonalosti. Existuje
mnoho svedectiev, ktoré svedčia o tom, že návšteva
Panny Márie v rodine vyriešila mnoho veľkých
problémov, ako nepokoje, hádky, alkoholizmus
a mnohé iné neduhy, sužujúce naše domovy.
Podomová návšteva je apoštolátom Združenia
Zázračnej medaily, ktorého cieľom je šíriť úctu
k Nepoškvrnenej, snažiť sa o posväcovanie a formáciu
svojich členov a o evanjelizáciu ľudí vzdialených od
Cirkvi.

Lenka Mikušková

Do Združenia je možné patriť dvojakým spôsobom:
1. Všeobecní členovia, ktorí majú jedinú povinnosť nosiť verne Zázračnú medailu a modliť sa povzdych,
ktorý je na medaile: „Bez hriechu počatá Panna Mária,
oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“
2. Aktívni členovia, ktorí tvoria súčasť konkrétnej
skupiny Združenia a zaväzujú sa ku konkrétnym
duchovným a apoštolským aktivitám.

Čo je cieľom podomových návštev?
Orientovať rodiny smerom k Bohu a urobiť z každej
domácnosti malú svätyňu. Podporovať modlitbu
„v rodine“, aby sa stala realitou myšlienka, že „rodina,
ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná.“ Oživiť
kresťanský život tých, ktorí ju prijali do svojho domu.
5

Košecké zvony

1/2016

Relikvie Sv. Terezky na Slovensku

Životopis Sv. Terezky

Duchovné dianie v cirkvi

Životopisy svätých
* 2.január 1873 + 30. september

V dňoch 10. až 24. januára 2016 sme na
Slovensku, na záver Roka zasväteného života,
privítali relikvie Svätej Terézie z Lisieux.
Relikvie prevzali slovenskí rehoľníci od francúzskej
komunity sestier bosých karmelitánok z Lisieux.
Urna s relikviami putuje
po celom svete už niekoľko
desaťročí. Do dnešného
dňa je to vyše päťdesiat
krajín, od Filipín po
Spojené štáty, cez Irak,
Izrael,
Rusko,
Sibír.
K relikviáru prišlo niekoľko desiatok miliónov ľudí.
Terezka
pritiahla
aj
katolíkov, ktorí nechodia
pravidelne
do
kostola
alebo
prestali
chodiť,
moslimov, veriacich iných
vierovyznaní i neveriacich,
uvádza webstránka terezka.kkp.sk, ktorá vznikla
pri príležitosti putovania relikvie na Slovensku.
Relikviár navštívil aj väznice, nemocnice, ústavy
ďalšie miesta na svete.
Pri uctení relikvií bolo možné získať aj dotykovú
relikviu, ktorú pripravili slovenskí rehoľníci. Išlo
o lupienky ruží, ktoré boli priložené k telesným
pozostatkom svätice.

Sv. Terézia z Lisieux patrí medzi veľmi obľúbených
svätých. Pochádzala z deviatich detí, ona bola
najmladšia. Štyria bratia zomreli ako deti. Všetkých päť
sestier vstúpilo do kláštora. Celá rodina žila veľmi
zbožným životom. Matka Zélia zomrela už roku 1877.
Otec Ľudovít sa potom vzorne staral o svoje dcérky.
Terezkinu výchovu zveril najstaršej dcére Paulíne, ktorá
bola od nej o dvanásť rokov staršia. Vždy sa snažila
o jednotu so svojím otcom, ktorý ju tiež podporoval.
Paulína roku 1882 vstúpila do karmelitánskeho
kláštora. Terezka sa v tom čase usilovala byť vzornou
kresťankou. Veľmi zbožne sa pripravovala na prvé sv.
prijímanie. Počas troch mesiacov si poznačila do svojho
denníka 818 obetí a 2773 dobrých skutkov. Na jej
modlitby sa obrátil jeden na smrť odsúdený zločinec.
Bola nesmierne šťastná. Hoci mala iba štrnásť a pol
roka, chcela nasledovať svoje sestry Paulínu a Máriu do
karmelitánskeho kláštora. O povolenie žiadala aj
pápeža Leva XIII. O niekoľko týždňov po návšteve Ríma
dostala správu, že jej biskup povoľuje vstup do
karmelitánskeho kláštora.
Život v kláštore nebol ľahký. Posteľ sa skladala z troch
dosák a slamníka. Mäso mohli jesť iba chorí.
Predpísané boli pôsty a mlčanie. Terézia to však s
radosťou prijímala. Pred obliečkou mala každá
postulantka uviesť, prečo vstúpila do kláštora. Terézia
povedala: „Prišla som, aby som zachraňovala duše a
najmä aby som sa modlila za kňazov.“ Aj keď mala iba
pätnásť rokov, v kláštore ju nemaznali, naopak,
predstavení akoby skúšali jej vieru. Bolo to pre ňu
ťažké, ale statočne to znášala. 8. septembra 1890
zložila večné sľuby ako Terézia od Dieťaťa Ježiš a od
Najsvätejšej Tváre. Túžila ísť do misií do Vietnamu, no
chatrné zdravie jej to nedovolilo. Roku 1894 jej zomrel
otec. Jej rodná sestra Celina vstúpila takisto do
Karmelu a ďalšia sestra Leonia do kláštora Navštívenia
Panny Márie.

Z myšlienok Sv. Terezky:
Cítim, že najistejším prostriedkom na dosiahnutie
cieľa je modlitba a obeta.
Dokonale chápem, že iba láska nás môže urobiť
milými Pánu Bohu, táto láska je jediné dobro, po
ktorom túžim.

Začiatkom roka 1895 na rozkaz predstavenej matky
Agnesy (jej vlastnej sestry Paulíny) začala písať Terézia
svoj životopis, ktorý nazvala Dejiny duše. Tam napísala
pamätné slová: „Mojím povolaním je láska. Chcela by
som Ježiša milovať tak vrúcne, ako ho ešte nikto
nemiloval. Najmenší úkon lásky osoží Cirkvi viac ako
všetky ostatné skutky dovedna.“

Pochopila som, že bez lásky sú všetky diela len
ničotou, a to aj diela ako vzkriesenie mŕtvych alebo
obrátenie národov...
Úvodná modlitba deviatnika
ku cti sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša

Svojej sestre napísala: „Ak sa chceš stať svätou, nemaj
iný cieľ, ako robiť Ježišovi radosť v maličkostiach!“ Ona
sama bola v tom vzorom. Mnoho si vytrpela kvôli
chudobnej strave, mala veľké žalúdočné bolesti. Trpela
aj kvôli krutej zime, pretože v kláštore sa vôbec
nekúrilo. Nikdy sa však nesťažovala, iba na smrteľnej
posteli o tom povedala predstavenej. Dostala
tuberkulózu. Vykašliavala krv. Zomrela 30. septembra
1897 ako dvadsaťštyri ročná.

Nebeský Otče,
Ty si svätú Teréziu od
Dieťaťa Ježiša vyvolil, aby
nás učila ceste úplnej
dôvery.
Ona nás predišla na tejto
malej a kráľovskej ceste
detstva a mohla z vlastnej
skúsenosti
povedať:
„Nedostatok dôvery uráža
Pána“ a „Moja nádej nebola
nikdy sklamaná“.
Na príhovor svätej Terézie mi pomôž v mojej
úpenlivej prosbe za ..... a posilni moju dôveru v tvoju
dobrotu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Ako predpovedala, spustila z neba „dážď ruží“. V roku
1923 ju pápež Pius XI. vyhlásil za blahoslavenú a o dva
roky neskôr za svätú. 14. decembra ju spolu so sv.
Františkom Xaverským vyhlásil za hlavnú patrónku
misií, hoci v nich nikdy nebola a ani nepracovala.
Dňa 19. októbra 1997 ju pápež Ján Pavol II. vyhlásil za
učiteľku Cirkvi, hoci okrem vlastného životopisu
a niekoľkých úvah a básní nenapísala nič teologicky
dôležité.
www.zivotopisysvatych.sk
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Môj nezabudnuteľný príbeh

Noc kostolov 2016 aj v našom kostole
Príspevky čitateľov

10.6.2016

Chcem sa s čitateľmi novín Košecké zvony podeliť
o príbeh z roku 1950.
V roku 1950, presne 26. augusta sa narodila moja
druhá sestra, ja som vtedy mala 14 rokov.
Mama asi 10. septembra dostala predvolanie do
nemocenskej poisťovne v Trenčíne, aby si prišla pre
dávky po pôrode.
Dohodla sa preto so známou, že pôjdu spolu do
Trenčína a to vlakom o 6:00 hodine ráno.
Mama si večer natiahla budík, aby nezaspala.
Keďže sa nemohla dočkať zvonenia budíka, tak sa
obliekla (bol totiž vtedy spln mesiaca) a mysliac si,
že jej známa zaspala, sama šla na vlak.
Blízko železničnej stanice, odkiaľ mal ísť vlak, tečie
potok a jej sa v svite mesiaca zdalo, že je to pekná
cesta. Keď sa zrazu ocitla až po kolená vo vode.
Našťastie, tak ako bola zvyknutá, mala vo vrecku
sukne svätý ruženec. A hoci ju to ťahalo stále nižšie
do vody, podarilo sa jej vyškriabať sa na breh.
Celá mokrá prišla domov, kde o pár minút prišla po
ňu známa, čo mala ísť s ňou na vlak, bolo totiž
5:30 ráno.
Mame nezostalo nič iné, len sa prezliecť a ľahnúť si
do postele, aby neprechladla a do Trenčína ísť na
druhý deň.
Nám potom vždy prizvukovala: „Deti moje, nikdy
nezabudnite, že mňa zachránila Panna Mária, lebo
som mala vo vačku sukne sv. ruženec. Môžem
povedať, že aj ja aj moji súrodenci sme sa a aj naše
deti modlievali a aj sa doteraz modlíme sv. ruženec,
hoci mama je už 32 rokov mŕtva.
Týmto príbehom mojej mamy, by som chcela
poukázať na to, aby ľudia verili v modlitbu sv.
ruženca a modlili sa ho.
K.M.

Duchovné dianie vo farnosti

Minulý rok sa naša farnosť po prvýkrát
zapojila do v Európe známej Noci kostolov.
A mali sme veľmi dobré ohlasy.Preto sme sa
rozhodli zapojiť aj tento rok.
V našom farskom nultom
ročníku Noci kostolov mohli
návštevníci kostola obdivovať
spev
farského
i detského
speváckeho zboru, dozvedeli
sa o živote svätcov, ktorých
maľby krášlia nás kostol,
mohli si vypočuť zaujímavé
informácie o našom organe.
Akciu sme ukončili nočnou
adoráciou pri svetle sviečok.
Príjmite pozvanie
Mottom tohto ročníka je citát:
"Jeho brány sa nebudú vo dne zatvárať, lebo noci
tam nebude." Zj 21,25
Dvere nášho chrámu sa otvoria 10.6.2016.
Prijmite naše pozvanie a príďte prežiť duchovne
a v spoločenstve nočný čas.
Z histórie Noci kostolov
Prvá noc kostolov sa na Slovensku konala v Nitre
a okolí v roku 2010. V roku 2011 sa pod záštitou
Mons. Róberta Bezáka vytvoril organizačný tím,
vytvorili sa marketingové materiály, prebehli
reklamné kampane, natočili sa prvé spoty a do
projektu sa zapojilo 82 kostolov na území
Trnavskej arcidiecézy a ďalších 14 v iných
diecézach. V roku 2012 sa už zapojilo 186
kostolov z celého Slovenska. Od roku 2013
(53 kostolov)
prebieha
Noc
kostolov
na
dobrovoľníckej báze. V roku 2014 sa zúčastnilo 42
kostolov, v roku 2015 ich bolo prihlásených 49.

Pastoračná rada
Informujeme

Oznamujeme všetkým veriacim, že pri Farskom
úrade v Košeci pôsobí Pastoračná rada, ktorá sa
zaoberá plánovaním, realizáciou a hodnotením
kultúrnych a spoločenských podujatí pre detí
a dospelých.
Členovia Pastoračnej rady sa pravidelne stretávajú
prvý pondelok v mesiaci, kde plánujú rôzne akcie
na určité obdobie.
Stretnutí sa môže zúčastniť každý veriaci
s dobrým nápadom, alebo snahou pomôcť pri
organizovaní určitej akcie.
Ak máte nejaké podnety, ktoré by ste chceli
zrealizovať, môžete sa obrátiť na vedúcu
Pastoračnej rady Alenku Čaplovú.
Pastoračná rada sa nezaoberá finančnými
záležitosťami farnosti.
Členovia PR
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Vianočné obdobie 2015 vo farnosti
Kultúra, koncerty, vystúpenia

Spomeniete si ešte aké sme mali posledné farské
Vianočné obdobie? Matne? Radi by sme vám toto
najkrajšie obdobie roka pripomenuli.
Za krásny vianočný strom v kostole ďakujeme
rodine pána Ščasnoviča. A už teraz vyzývame
farníkov – majiteľov ihličnatých stromov. Ak sa
chystáte nejaký zrezať, počkajte s tým na
predvianočné obdobie a myslite na vianočnú
výzdobu v našom farskom kostole.
Rorátne omše vo svetle sviečok mali oveľa vyššiu
účasť ako v roku 2014. Deti opäť zdobili halúzku
vianočnými ozdobami s dobrými skutkami.
Prinášame vám tiež pár fotografií, aby sme si
spoločne
pripomenuli
duchovné
a kultúrne
podujatia v našej farnosti.
Tradične nám deň Božieho narodenia spríjemnili
a obohatili naše deti a birmovanci koncertom
a jasličkovou slávnosťou.
Pri svetle vianočného stromčeka sme si vychutnali
tiež koncert Farského spevokolu.
Nový rok sme privítali polnočnou adoráciou
a požehnaním Sviatosťou oltárnou.
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Letné programy pre deti a mládež
Turistika, výlety, šport

Tento rok sme pre deti a mládež v našej
farnosti pripravili dva tábory.

Denný tábor vo farnosti
V tomto dennom sme pripravili špeciálny program
na každý deň, v rámci každého dňa budeme niekde
inde. Poobede sa vždy vrátime domov.
Deti sa môžu prihlásiť na jednotlivé dni.
Ak sa nechcete nudiť doma a chcete zažiť niečo
nové? Určite sa prihláste.
Kedy: 4.-8. júla 2016
Čo čaká táborníkov? Výlety na zaujímavé miesta,
tvorivé dielne a iné dobrodružstvá
Cena a program budú spresnené počas mesiaca
máj/jún.

Farský tábor - Krahule – Kremnica
Viacdenný farský tábor, ktorý tento rok budeme
tráviť v krásnom prostredí Kremnice a jej okolia.
Má názov CESTA DO STREDU ZEME a bude plný
dobrodružstiev a hier.
Kedy: 16. – 20.8.2016
S kým: s kamarátmi ale i s novými členmi našej
výpravy 
Cena a program budú spresnené počas mesiac
máj/jún.
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strán celého okolia vidieť sa môže
a jakoby nad celým romantickým
údolom panovať chcel.“
V tom čase sa kostol nachádzal
mimo dediny. Je postavený
v barokovo-klasicistickom slohu.
Je to jednoloďová stavba zo
segmentovým uzáverom presbytéria.

Dejiny farnosti Košeca
Dejiny farnosti – 6. časť
Nástupcom Mikuláša Budinského sa stal v roku 1802
Juraj Kuliffay. Mal zemiansky pôvod. Narodil sa v roku
1769 v Považskej Bystrici. Po skončení teologického
štúdia bol v roku 1794 v Nitre vysvätený za kňaza. Bol
kaplánom v Marikovej. V roku 1800 sa stal motešickým
farárom. Bol „prezentovaný“ a po roku a pol odišiel do
Košece, kde bol „kánonicky inštalovaný a uvedený“.
Ako košecký farár nosil insignie, modlil sa breviár. Hral
i karty, ale len preto, aby urobil radosť iným, nikdy však
nechodil na poľovačku.
Medzi jeho úlohy patrilo každú nedeľu a vo sviatok, ak
nebola nejaká prekážka, mať ráno čítanú svätú omšu,
kázeň a spievanú svätú omšu a poobede vyučovať
náboženstvo. Pomáhal mu kaplán.
Juraj Kuliffay dvakrát do týždňa chodil do školy, kde
opakoval náboženskú výchovu. Do školy chodilo 30
chlapcov a 12 dievčat, hoci celkovo vo farnosti bolo 250
chlapcov a 264 dievčat, pretože bola veľká chudoba
a vzdialenosť filiálok bola veľká.
Organistom a učiteľom bol Ján Jančina zo Zubáka. Vedel
dobre hrať na organe, ale nevedel dobre po latinsky. Bol
prijatý pod podmienkou, že si nájde niekoho, kto ho
zastúpi pri vyučovaní a potom mal dostať aj úlohu
obecného notára.
Počas pôsobenia farára Kuliffaya bol kostol, ktorý sa
začal stavať počas pôsobenia jeho predchodcu, v roku
1833 dokončený.
30. júla 1830 bola prevedená kanonická vizitácia
novopostaveného kostola vo farnosti. Z príležitosti
kanonickej vizitácie bola udelená aj sviatosť birmovania.
V zápise z vizitácie:
Všetok ľud farnosti bol rímsko-katolíckeho vyznania.
Výnimkou bol jeden šľachtický dom v Nozdroviciach
oddaný augustiánskemu vyznaniu, rovnako viacerí židia
roztrúsení po obciach.
Počet katolíckych duší vo farnosti bol: v Košeci 1002,
v Kopci 265, v Ladcoch 640, v Nozdroviciach 98, vo
Veľkom
Podhradí 703,
v Malom
Podhradí
562
a v Tunežiciach 294. Katolíckych párov bolo v tom čase
vo farnoti 679. Vo farnosti nebolo ani jedno zmiešané
manželstvo.
Kostolníci boli dvaja: Ondrej Longo a Ján Podbrežný,
obaja košeckí občania. Prvý 60 ročný, druhý 35 ročný.
Okrem kostolných povinností mali tiež povinnosti cez
advent a pôst v nedeľu poobede chodiť jeden do Veľkého
Podhradia a druhý do Malého Podhradia a tam vyučovali
deti kresťanskej náuke.
Juraj Kuliffay zomrel v Košeci 6. júla 1846. Bol farárom
v Košeci viac ako 40 rokov.

Trojosová
fasáda
s lomeným
štítom je členená vysokým rádom
pilastrov a luisérnymi oknami.
Nad štítom sa nachádza nízka
vstavaná veža. Zo starého kostola
bol tiež prenesený
na
ihlan
veže
nového
kostola
železný
kovaný
kríž,
ktorý
je
doteraz
pripevnený
na
špici
kostolnej veže.
Kostol nemal zvonicu. Zvony sa
nachádzali na starej zvonici nad
bránou starého cintorína. V októbri
1839 boli zvony prenesené na vežu
nového kostola. Strecha kostola bola
pokrytá šindľom a nad svätyňou bol
pripevnený kríž. Pri vchode do kostola
sa nachádza kríž. Je z kameňa a bol
postavený v roku 1784 v barokovom
slohu.

Interiér kostola
V kostole sú nápadne vysoké priestory
zaklenuté
pruskými
a českými
klenbami.
Zariadenie bolo do kostola prenesené
zo starého kostola. V starom kostole sa nachádzali dva
oltáre. Hlavný oltár na počesť nanebovzatia Panny
Márie. Druhý vznikol vďaka prispeniu rodiny
Nozdrovických. Bolo to v roku 1797. Na oboch oltároch
boli posvätené drevené obrazy, mali tiež kríže. Inak boli
oltáre bez ozdôb.
Omša sa slúžila na tzv. portatile – oltárnom
mramorovom kameni s relikviami svätého Kríža.
Autentickosť relikvií bola potvrdená v roku 1749.
Medzi cenné predmety nového kostola patrili: strieborná
pozlátená
monštrancia,
dva
pozlátené
kalichy
a srieborný relikviár s ostatkami svätého Kríža.
Do nového kostola bola zo starého kostola prenesená aj
vzácna kazateľnica. Umelecká rezbárska práca
s reliéfmi Krista, svätého Augustína, Hrehora, Jána
Nepomuckého a štyroch evanielistov.

Súčasný farský kostol
Biskup Fuchs súril so stavbou nového, väčšieho kostola.
A nielen to. Aj si ho vyprosil u patrónov. Patróni na tento
cieľ dali 4000 zlatých. Po vyčerpaní tejto sumy sa použila
na ďalšie úhrady pokladnica kostola: asi 6000 zlatých. Až
v rokoch 1829 – 1830 bol kostol z vnútra natoľko hotový,
že sa v ňom mohli konať bohoslužby. Pomalej stavbe
kostola, bol na vine nedostatok peňazí a drahota
spôsobená francúzskymi vojnami. Stavba pohltila všetky
peniaze. Na nové zariadenie kostola nezvýšilo. Preto bolo
do nového kostola prenesené zariadenie zo starého
kostola.

Kostol bol obdarovaný aj plnomocnými odpustkami pre
veriacich, ktorí sa vyspovedali a prijali Sviatosť oltárnu.
V pápežskom liste pápeža Pia VII. Zo dňa 22.7.1801 sa
stanovuje možnosť štyri raz do roka získať v košeckom
kostole odpustky a to: na deň nanebovzatia Panny
Márie, na prvú nedeľu po Troch kráľoch, na druhú
nedeľu po Veľkej noci a niektorý deň, ktorý určí biskup.
Biskup Fuchs pridal dodatok, v ktorom ako štvrtý deň
stanovil deň, ktorý padne na slávnosť výročnej farskej
poklony Sviatosi Oltárnej, a to v piatu nedeľu po Veľkej
noci.

Exteriér kostola
Kostol „u samej hradskej cesty je na krásnej rovine
ponad Váhom vyvýšenej, tak vystavaný je, že zo všetkých

Pokračovanie nabudúce

Pre ve ľké Lavice v kostole
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Veľkonočný mazanec

Dve bábätká
Recepty starých mám

Príspevky čitateľov

Suroviny:
500g polohrubej múky
150g masla
100g práškového cukru
soľ
citrónová kôra
30g droždia
vanilkový cukor
2dl sladkej smotany
4 žĺtky
100g hrozienok
50g mandlí
1 vajce na potretie
20g mandlí (plátky) na posypanie
Postup:
Do múky pridáme maslo, soľ, cukor, postrúhanú
citrónovú kôru, vykysnutý kvások a jemne
premiešame.
V zbytku smotany rozšľaháme žĺtky a pridáme do
cesta spolu s hrozienkami, olúpanými posekanými
mandľami, prikryjeme a necháme na teplom mieste
kysnúť 1 hodinu.
Z vykysnutého cesta vyformujeme bochník, ktorý
položíme na vymastený plech a necháme opäť
aspoň 30 minút kysnúť.
Potom povrch bochníka narežeme nožom, dobre
potrieme
rozšľahaným
vajíčkom,
posypeme
mandľami a vo vyhriatej rúre pečieme asi 1 hodinu.

V maternici sú dve bábätká.
Jedno sa pýta druhého: “Veríš na život po
pôrode?”
Druhé odpovedá: “Prečo sa pýtaš? Jasné, že
verím. Musí existovať niečo po pôrode. Možno sme
tu, aby sme sa pripravili na to, čo budeme
potom.”
“Nezmysel”, hovorí prvé. “Nie je žiaden život po
pôrode. Čo by to bol za život?”
Druhé odpovedá, “Neviem, ale bude tam viac
svetla ako tu. Možno budeme chodiť nohami
a jesť ústami. Možno budeme používať viac
zmyslov, ako si vieme teraz predstaviť.”
Prvé hovorí, “To je absurdné. Chodenie je
nemožné. A jesť ústami? Smiešne! Pupočná šnúra
nám dodáva všetky živiny, ktoré potrebujeme.
Lenže je krátka. Takže logicky život po pôrode je
vylúčený.“
Druhé trvá na svojom, “No ja si myslím, že tam
niečo existuje a možno je to tam úplne iné ako tu.
Možno tam už nebudeme potrebovať pupočnú
šnúru.”
Prvé odpovedá, “Nezmysel. A okrem toho, ak by
tam bol život, ako je možné, že sa odtiaľ ešte nikto
nevrátil? Pôrod je koniec života a po pôrode nie je
nič iba tma a ticho a zabudnutie. Nikam to
nevedie.”
“No neviem,” hovorí druhý, “ale určite sa
stretneme s Matkou a ona sa o nás postará.”
Prvé odpovedá, “Matku? Ty naozaj veríš v Matku?
Úsmevné. Ak Matka existuje, kde je teraz?”
Druhé hovorí, “Je okolo nás. Sme ňou obklopení.
Sme ňou. Žijeme z nej. Bez nej by toto miesto
nebolo.”
Odvetí prvé, “Dobre, ja ju nevidím, takže logicky
nemôže existovať.”
Na čo odpovedá druhé, “Niekedy, keď je úplne
ticho a sústredíš sa a naozaj počúvaš, môžeš cítiť
jej prítomnosť a počuť jej milujúci hlas, ktorý sa
k nám zhora prihovára.”

Pôstny miništrantský turnaj

Ukázalo sa, že sú zohraní nielen pri službe pri
oltári počas bohoslužieb a duchovných slávností
vo farnosti. Je z nich aj dobrý futbalový tím.
Športu zdar a nezaspite na vavrínoch 

12.3.2016

Turistika, výlety, šport

Naši miništranti do 12 rokov sa v sobotu 12. marca
zúčastnili
Pôstneho
miništrantského
turnaja
organizovaného farnosťou Bolešov. Reprezentovali
nás: Matúš Gregor, Kristián Kolembus, Tomáš
Kvasnica, Sebastian Marek, Tomáš Suchomel,
Martin Turza.
Vo svojej kategórii sa stretli s miništrantmi
z Beluše, Bolešova, Hornej Poruby, Lednických
Rovní a Predmiera. Zúročili tak čas, ktorý spolu
strávili tréningom počas nedeľných popoludní
v našej Základnej škole.
Jedno z pravidiel turnaja znelo: Aj keď treba túžiť
po víťazstve, nie za cenu prílišnej tvrdosti.
Naši miništranti sa veru nemajú za čo hanbiť.
11

Košecké zvony

1/2016

Zábava nielen pre deti 
Pripravili sme pre deti z farnosti niekoľko úloh. Tentoraz ich pripravili Kamilka, Tomáš, Margarétka
a Terka. Veríme, že sa vám budú páčiť. Svoje odpovede nám pošlite mailom alebo vhoďte do schránky
v kostole v Košeci do 30. apríla 2016. K odpovediam nezabudnite napísať svoje meno, priezvisko a obec,
odkiaľ pochádzate. Pre víťaza máme pripravenú veľmi peknú cenu. Tešíme sa na vaše odpovede!

ŠIFRA
V riadku „OTÁZKA“ vyplňte políčka pomocou šifry pomocou kľúča k šifre. A nezabudnite nám poslať aj
odpoveď na otázku.
3

10 21

3

10

1

18 43 12 18 35 74 59 62

0

8

3

38 62 27 10 35

8

99 74 43 12 18

OTÁZKA

?

ODPOVEĎ
Kľúč k šifre:

Á=8
Ľ = 21

E = 74
V = 35

K=3
T = 12

R = 38
M=0

A = 18

Ž = 27

Z=1

Í = 62

O = 10

C = 99

S = 43

N = 59

KRÍŽOVKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ŠIFRA
Vypočítajte príklad nad políčkom a s pomocou kľúča napíšte do políčka písmenko.
20-3

Kľúč k šifre:
É = 80
R = 68

14-12

9+10

35+64

7+7

48-47

29-15

30+8

45-44

44+44

34+34

9+5

11+22

35-30

40-39

64-32

52-50

Č = 38
T = 88

I = 32
K = 99

Ľ = 19
J = 33

E=2
N=1

O = 14
V = 17

50+30

D=5

6. Ako zradil Judáš Pána Ježiša?
A) ukázaním prstom, B) podaním ruky, C) bozkom

Kvíz
1. Ktorý apoštol zradil Pána Ježiša?
A) Tomáš, B) Judáš, C) Jakub

7. Koľkokrát padol Pán Ježiš počas Krížovej cesty?
A) 5-krát, B) 3-krát, C) 2-krát

2. Na ktorom zastavení stretol Pán Ježiš svoju matku?
A) 10., B) 4., C) 1.

8. Kto pomohol niesť Pánu Ježišovi kríž?
A) Jakub, syn Alfejov, B) Šimon z Cirény, C) Jozef
Arimatejský

3. Kto odsúdil pána Ježiša?
A) Kajfáš, B) Poncius Pilát, C) apoštol Peter

9. Koho ukrižovali s Pánom Ježišom?
A) pastierov, B) zlodejov, C) apoštolov

4. Čo podala Veronika Pánovi Ježišovi?
A) noviny, B) ručník, C) vodu

10. Kto videl prvý Pána Ježiša po vzkriesení.
A) Tomáš, zvaný Didimus, B) Mária Magdaléna, C) Ján
Krstiteľ
Správne riešenia z čísla 4/2015: Osemsmerovka: „pre osobné stretnutie s Pánom“
Doplňovačka: A to si tu budeme opekať?
5. Čo dostal Judáš za zradu Pána Ježiša?
A) auto, B) 30 strieborných, C) 25 krát po zadku
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