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Jeho brány sa cez deň nezavrú
a NOC tam nebude. (Zjv. 21,25)
V piatok 10.6. sme zažili v našom farskom kostole
nezabudnuteľný večer!
Pred slávením svätej omše i po nej sa v našom
kostole zišli ľudia nielen z našej farnosti, aby si užili
atmosféru „príjemného a tajomného večera“, ako ho
uviedla Janka Čepáková a ktorá nás zároveň uviedla
do pocitu, že sme sa tu zišli všetci ako doma, ako
veľká rodina.
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Tak, ako aj na prvom ročníku Noci kostolov nám aj
v tomto, druhom ročníku, zaspieval detský
spevokol „Košecké zvončeky“.
Po im venovanom potlesku zúčastneným úžasnou
formou predstavil správca farnosti Janko Čepela
spolu s miništrantami Martinom a Mirkom
liturgické predmety používané pri slávení sv. omše.

Azda najviac upútala časť o omšovom víne.
Pravidlá pri výrobe vína i jeho vlastnosti pán farár
opísal tak, že všetkým začali tiecť slinky. Našťastie
nie zbytočne, pretože dal zároveň aj možnosť ho
ochutnať.
Veľkú pozornosť vyvolali nádherné piesne
mládežníckeho spevokolu, ktorých slová a melódie
nás pripravili na hlboké prežitie prítomnosti pána
Ježiša medzi nami vo sviatosti oltárnej.
No a po občerstvení ducha nasledovalo aj
občerstvenie tela formou bohato prestretého stola
pripraveného na záver celej slávnosti.
Veľká vďaka patrí všetkým, čo sa podieľali na
príprave aj samotnom priebehu Noci kostolov ako
aj všetkým zúčastneným.
Veľmi si prajem, aby sme sa takto, ako veľká
rodina, dokázali spojiť nielen v radostných ale aj
v ťažkých chvíľach, ktoré sú tiež súčasťou nášho
života.
ač

Hneď v úvode programu sa nám svojím umením
predviedla cimbálovka Ponitrianska muzika, pod
vedením p. Adama Vakoša.
Po odohratí niekoľkých nádherných ľudových piesní
nastalo odrazu v kostole prítmie a začal „Život pod
svӓtožiarou“. V krátkom, ale pútavom divadelnom
predstavení, nám spolufarníci predstavili životy
svӓtých vyobrazených v našom kostole - Sv.
Bernarda z Clairvaux, sv. Kataríny di Giacomo di
Benincasa a sv. Júdu Tadeáša.
Monika
Porubčanová
pripravila
zaujímavú
prednášku o vývoji a histórii nielen nášho kostola,
ale aj obce Košeca.
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Návšteva Panny Márie
Sv. Tomáš, apoštol
Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestcovia
Sv. Benedikt, opát, patrón Európy
Panna Mária Karmelská
Sv. Andrej Svorad a Benedikt
Sv. Brigita, rehoľníčka, patrónka Európy
Sv. Jakub, apoštol
Výročie posvätenia hlavnej mariánskej
baziliky v Ríme (Panny Márie Snežnej)
Premenenie Pána
Nanebovzatie Panny Márie – hody farnosti
Panna Mária Kráľovná
Sv. Bartolomej, apoštol
Mučenícka smrť Jána Krstiteľa
Narodenie Panny Márie
Najsvätejšie meno Mária
Povýšenie Svätého kríža
Sedembolestná Panna Mária, patrónka
Slovenska
Sv. Matúš, apoštol a evanjelista
Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli

Bazilika Santa Maria degli Angeli v Assisi

Oznamujeme a pozývame
Zmeny v dekanáte
Od 1. júla 2016 v našom dekanáte Ilava nastanú
tieto zmeny:
Mons. Marek Hriadeľ, farár v Hornej Porube sa
stáva generálnym vikárom Žilinskej diecézy,
odchádza do Žiliny na biskupský úrad.
Novým farárom v Hornej Porube je Mgr. Stanislav
Capiak, doterajší farár v Novej Bystrici.
Z Ilavy odchádza dekan Mgr. Peter Jurčík do
farnosti Žilina - mesto. Na jeho miesto nastúpil
Mgr. Peter Hrenák, doterajší farár vo Vysokej nad
Kysucou.
Letný tábor pre deti - Krahule
V polovici augusta si budú môcť deti z našej
farnosti v krásnej stredoslovenskej prírode užívať
prázdniny vo farskom tábore. Cena pobytu dieťaťa
v tábore je 60 eur, ďalší súrodenec za 30 eur.
16.-20.8.

Hodová slávnosť v Košeci –
Nanebovzatie Panny Márie
15. augusta slávime sviatok Nanebovzatia Panny
Márie. V nedeľu 21.8. budú slávnostné hodové
sväté omše vo farskom kostole s dychovkou
Košečanka a našim Katolíckym spevokolom.
21. aug

27. aug
Sv. omša pre poľovníkov
V sobotu 27. augusta sa bude na ihrisku v Košeci
konať Svätohubertovská svätá omša.

Sv. omša pri kríži na Háji
Aj v tomto roku sa uskutoční svätá omša
v krásnej prírode pri kríži v osade Háj. Obetovaná
je tradične za rodákov z tejto osady, ktorí nás
predišli do večnosti.
28. aug

Kaplnka Porciunkula
v strede Baziliky Panny Márie Anjelskej v Assisi
2222
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Svätorečenie Matky Terezy

Blahoslavená Matka Tereza

Duchovné dianie v cirkvi

Životopisy svätých
* 27.8.1910 † 5.9.1997

Misionárka milosrdnej lásky Matka Tereza bude
v nedeľu 4. septembra 2016 vyhlásená za svätú.
Cestu k svätorečeniu pápež František otvoril
v decembri 2015, keď uznal zázrak pripisovaný
rehoľníčke, ktorá zomrela pred 19 rokmi.
Zázrak dokumentovaný brazílskou diecézou Santos sa
týka mimoriadneho uzdravenia z roku 2008. Išlo
o uzdravenie 35-ročného muža z nevyliečiteľného
stavu po ôsmich mozgových príhodách spojených
s hydrocefalom. Sedemčlenné kolégium lekárskych
expertov vyjadrilo jednomyseľnú mienku o jeho
vedeckej nevysvetliteľnosti. Uzdravenie vysokoškolsky
vzdelaného muža, ktorý má dnes 42 rokov, sa udialo
9. decembra 2008, keď sa v stave kómy nachádzal už
v operačnej sále, no z technických príčin bola operácia
na chvíľu pozdržaná. Pri návrate do sály chirurg
našiel pacienta sediaceho a pri plnom vedomí, bez
predchádzajúcich symptómov.
„Pred tridsiatimi rokmi, keď som prechádzala po
uliciach Kalkaty sama s Ježišom, našla som jednu
ženu, ktorá napoly rozožratá potkanmi a mravcami,
pokrytá špinou a plná červíkov ležala pred nemocnicou
Campbell.
Nedokázala som sa na ňu ani pozerať, ani podísť
bližšie a už vôbec nie sa jej dotknúť, ale rozbehla som
sa preč. Keď som utekala od nej preč, modlila som sa
k Panne Márii: „Mária, Matka moja, daj mi srdce také
čisté a také pekné, také čisté a také nepoškvrnené, tak
plné lásky a pokory, aby som bola schopná Ježiša
prijať, Ježiša sa dotýkať, Ježiša milovať v tomto
zničenom tele!“
A tak som sa vrátila späť, zodvihla som ju zo zeme
a vedela som, že to bol On, Pán, ktorého som tu
zdvihla. To bolo pre mňa znamenie, že Kristova láska je
väčšia než moja slabosť. Niesla som ju do nemocnice,
kde ju nechceli prijať, a keď ju nakoniec prijali a položili
na matrac na zemi, tak len preto, lebo som bola taká
tvrdošijná. O niekoľko hodín tá žena zomrela.
Vtedy som sa rozhodla, že pohľadám nejaké miesto pre
zomierajúcich a sama sa tam budem o nich starať.
Keby som vtedy nebola zodvihla túto zomierajúcu, bola
by „zomrela“ naša kongregácia."
Keď raz jeden z novinárov pred ňou poznamenal, že by
jej prácu nerobil ani za milión dolárov, s úsmevom mu
odvetila, že ani ona. Robím to z lásky k Bohu. Tento
chudák, ktorí trpí, je pre mňa Kristovým telom.

Matka Tereza, vlastným menom Agnes Gonxha Bojaxhiu
sa narodila v Skopje v Macedónsku, v albánskej rodine.
Jej otec bol úspešným podnikateľom, zomrel keď mala
osem rokov. Jej matka bola hlboko veriaca žena. Agnes
sa aktívne zúčastňovala na živote farnosti.
V roku 1928 sa rozhodla vstúpiť k loretským sestrám
v Dubline v Írsku. Prijali ju 12. októbra. Rehoľné meno
dostala po sv. Terézii z Lisieux. O pár mesiacov neskôr
ju poslali do Indie. Priamo do Kalkaty dorazila
6. januára 1929. Noviciát prežila v meste Darjeeling.
V roku 1937 urobila večné sľuby a odvtedy ju volali
Matka Tereza. V 30-tych a 40-tych rokoch 20. storočia
vyučovala na strednej škole v Kalkate.
V septembri 1946 cestovala vlakom z Kalkaty do
Darjeelingu. Na tejto ceste pocítila silné volanie k práci
medzi tými najúbohejšími. Aj keď ju jej predstavené
sprvu nechápali, nevzdala sa myšlienky začať „dielo
práce spásy a posvätenia tých najúbohejších
z úbohých“. Schválenie svojej kongregácie pre kalkatskú
arcidiecézu dostala 7. októbra 1950.
V priebehu 15 rokov sa rozšírila práca sestier v Kalkate
i v celej Indii. Sestry sa venovali všetkým, ktorých našli
na uliciach zomierať od hladu alebo od chorôb. Venovali
sa starcom, o ktorých sa nemal kto postarať. Takisto
svoju pozornosť zameriavali na deti, ktoré boli často
vydané na milosť a nemilosť ulice.
Napriek všetkým problémom, ktoré mala Matka Tereza
s úradníkmi alebo aj so samotnými občanmi mesta, jej
dielo si postupne získavalo úctu a rešpekt. 1. februára
1965 pápež Pavol VI. povýšil kongregáciu na
kongregáciu pápežského práva. Prvý dom mimo Indie
bol založený v roku 1965 vo Venezuele v Cocorote. Prvý
dom v Európe vznikol v Ríme a v Afrike v Tabore
v Tanzánii v roku 1968. Kongregácia naďalej stúpala
v počte sestier, aj v počte domov. Misionárky lásky sa
dostali prakticky do celého sveta. Všade ponúkali pomoc
tým najúbohejším – ľuďom bez domova, žobrákom,
chorým. V roku 1979 Matka Tereza dostala Nobelovu
cenu mieru. V tom istom roku sa podarilo misionárkam
Matky Terezy preniknúť dokonca aj do komunistických
krajín – do Záhrebu v Chorvátsku. O rok neskôr otvorili
dom vo východnom Berlíne. Neskôr sa to podarilo
takmer vo všetkých komunistických krajinách vrátane
15 domov v Sovietskom zväze. No nikdy sa to nepodarilo
v Číne. Na Štedrý deň roku 1985 otvorila „Dar lásky“
v New Yorku. Bol to prvý dom pre ľudí chorých na AIDS.
Koncom 80-tych rokov Matka Tereza dostala zdravotné
problémy. Napriek tomu cestovala po celom svete, aby
pomohla pri otváraní nových domov, pri formácii
noviciek a stále aj pri ošetrovaní chorých. V roku 1997
mala kongregácia okolo 4 000 členiek a takmer 600
domov v 123 krajinách sveta.
V júli 1997 sa Matka Tereza veľmi slabá a chorá vrátila
z cesty po Ríme, New Yorku a Washingtone domov do
Kalkaty. Dva mesiace nato podľahla chorobe.
Zomrela 5. septembra 1997 v materskom dome
v Kalkate. Jej telo preniesli do chrámu sv. Tomáša,
ktorý bol pri konvente loretských sestier, kam vstúpila
pred 69 rokmi. Státisíce ľudí prišlo, aby jej vzdali úctu.
Jej pohreb bol veľkolepý, zúčastnili sa na ňom najvyšší
štátni predstavitelia viacerých štátov.
Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Ján Pavol II.
19. októbra 2003.
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Božie milosrdenstvo prevyšuje všetky jeho diela.

Litánie k Božiemu milosrdenstvu

Preto Pánovo milosrdenstvo chceme ospevovať naveky.
Modlime sa: Večný Bože, ktorého milosrdenstvo je
bezhraničné a pokladnica milostí nevyčerpateľná, pozri
na nás láskavo a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo,
aby sme si v ťažkých chvíľach nezúfali a neupadali na
duchu, ale s veľkou dôverou sa poddali Tvojej svätej
vôli, ktorá je láskou a Milosrdenstvom samým. Skrze
Krista, nášho Pána.

Svätý rok milosrdenstva
Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa.
Kriste zmiluj sa, Kriste zmiluj sa.
Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa.
Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Milosrdenstvo Božie, ..., dôverujeme Ti
prameniace z Otcovho lona
najväčšia Božia vlastnosť
nepochopiteľné tajomstvo
prameň trýskajúci z tajomstva Najsvätejšej Trojice
nepochopiteľné
rozumom

žiadnym

ľudským

ani

anjelským

v ktorom pramení všetok život a šťastie
ktoré prevyšuje nebesá
prameň zázrakov a divov
ktoré objímaš celý vesmír
ktoré zostupuješ na svet v osobe vteleného Slova
ktoré vytrysklo z otvorenej rany Ježišovho Srdca
ktoré prebývaš v Ježišovom Srdci pre nás a zvlášť pre
hriešnikov
nepochopiteľné v ustanovení Sviatosti Oltárnej
v ustanovení svätej Cirkvi
vo sviatosti svätého krstu
ktoré nás ospravedlňuješ skrze Ježiša Krista
ktoré nás sprevádzaš po celý život
ktoré nás obklopuješ, zvlášť v hodine smrti
ktoré nás obdarúvaš nesmrteľným životom
ktoré nás sprevádzaš v každom okamihu života
ktoré nás chrániš pred pekelným ohňom
ktoré obraciaš zatvrdlivých hriešnikov

Svätá brána v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke

ktoré privádzaš do úžasu anjelov a si nepochopiteľné pre
svätých

Nové skutky milosrdenstva
v našej dobe

nepochopiteľné vo všetkých Božích tajomstvách
ktoré nás dvíhaš z každej biedy
prameň nášho šťastia a radosti
ktoré nás povolávaš z ničoty k životu

Týkajú sa každého z nás

zahrňujúce všetky diela Božích rúk
koruna všetkých Božích diel
do ktorého sme všetci ponorení

Počúvam Ťa
Pekne hovorím o Tebe
Idem kúsok s Tebou
Delím sa s Tebou
Navštevujem Ťa
Modlím sa za teba

sladké upokojenie utrápených sŕdc
jediná nádej zúfajúcich duší
úľava a pokoj sŕdc uprostred pochybností
radosť a nadšenie svätých duší
nádej všetkých nádejí
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
vyslyš nás, Pane.

(Joachim Wanke)

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.
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Krížová cesta ulicami Košece

Prvé sväté prijímanie

Duchovné dianie vo farnosti

Duchovné dianie vo farnosti

Chvála a vďaka Pánovi za krížovú cestu ulicami
Košece na veľký piatok 25.3.2016.
Ako dobre bolo vidieť taký hojný počet ľudí. Odhadom
sa až 150 veriacich prišlo pokloniť a poďakovať Pánovi
svojou účasťou na tejto pobožnosti. Veru nie je to vždy
ľahké
prekonať
vlastnú
hanblivosť,
lenivosť,
zaneprázdnenosť, pohodlnosť... Každý nech si tam
dosadí tú svoju vlastnú „prekážku“ (najčastejšie je to
iba výhovorka), ale ten úžitok ktorý z toho prichádza
a aj dobrý pocit za to určite stojí.
Tento rok sme mali naviac dobré počasie a trasa
viedla zákutiami obce, kde väčšina z nás možno už aj
roky nebola.
Poďakovanie teda patrí všetkým čo prekonali tie svoje
„prekážky“ a prišli, ale samozrejme chcem vyzdvihnúť
tých čo priložili ruku, či hlas a prispeli k tomuto
požehnanému dielu.
jč

Čas po Veľkej noci je časom, kedy sa
v mnohých katolíckych farnostiach vyzdobí
kostol na bielo a deti majú svoj veľký deň,
kedy prijmú do srdca a života najdôležitejšieho Hosťa.
„Ó, šťastný deň – keď príde Pán, bude šťastný
deň.“
V druhú májovú nedeľu v úvode svätej omše
zazneli slová práve tejto piesne. Čo však
predchádza tomu, keď si dievčatá oblečú
snehobiele šaty a chlapci sviatočné obleky?
Mesiace a hodiny prípravy, ktorá by mala byť
v prvom rade na pleciach rodičov. Mali by byť
tými, ktorí svojim deťom rozprávajú svoje osobné
svedectvo života s Bohom. Je neľahká úloha
dosiahnuť,
aby
deti
primerane
svojim
schopnostiam
chápali
Kristovo
tajomstvo
a s vierou mohli prijať Pánovo telo.
Preto chcem s úctou poďakovať tým, ktorí
v mnohom nahradili nás rodičov. Ďakujem pánovi
farárovi Mgr. J. Čepelovi za trpezlivosť, s ktorou
deťom vštepoval lásku ku Kristovi, za dôstojný
priebeh celej slávnostnej bohoslužby.
Počas nedeľnej omše zazneli duchovné piesne,
ktoré sa deti učili na stretnutiach na fare pod
vedením Márie Tarabovej, Janky Čepákovej
a Zuzany Kvasnicovej.
Chcem im vyjadriť vďaku za takmer materský
prístup k našim deťom, za čas strávený nácvikmi,
úpravou či výzdobou kostola. Rovnako slová
vďaky
patria
všetkým,
ktorí
akýmkoľvek
spôsobom prispeli k tomu, aby sme všetci cítili
výnimočnosť tohto dňa.
Za nás, rodičov, chcem dúfať, že budeme
prirodzene pomáhať pri nasmerovaní a vedení detí
vo viere, aby sa stotožnili so slovami piesne:
„Chcem Pane rásť, kláskom sa stávať. Dám na
oltár všetko, čo mám, Tebe dám.“

Božie telo
Duchovné dianie vo farnosti

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa slávil
vo štvrtok 26.6.2016. Z rozhodnutia pána farára bola
slávnostná procesia presunutá na nedeľu 29.6.2016.
Po svätej omši o 9:00 hod. sa slávnostný sprievod so
Sviatosťou Oltárnou vybral z kostola a za spevu
veriacich prechádzal okolo kostola, kde sa pristavil pri
slávnostne vyzdobených oltárikoch.
Cestu k oltárikom vystlali dievčatá množstvom
lupienkov a kvetov. Pri jednotlivých oltárikoch
predniesol pán farár prosby veriacich a spoločne
s nimi sa modlil modlitby za ich vyslyšanie. Procesia
bola ukončená záverečnou modlitbou a požehnaním
v kostole.
ZK, foto: Janka Čepáková

E. Kutejová
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Hody v Malom Košeckom Podhradí

Ave, ave, Mária, zaznej vrúcny hlas!

Duchovné dianie vo farnosti

Duchovné dianie vo farnosti

Pri soche Božského Srdca Ježišovho v Malom
Košeckom Podhradí sa v nedeľu 5.6.2016 slávila
hodová svätá omša. Od slávenia prvej svätej omše
pri tejto soche prešlo už neuveriteľných 20 rokov.
Malé Košecké Podhradie i Podhradská dolina boli
zasvätené Božskému Srdcu Ježišovmu a zverené
pod jeho ochranu. Miesto pri soche je miestom
odpočinku, pokoja a miestom kde môžeme zveriť
svoje radosti i starosti do rúk Pána Ježiša.

Na jar máme možnosť vnímať prebúdzajúcu
sa prírodu, uvedomovať si silu života
a chváliť jej Darcu.
A práve tento mesiac si svätá Cirkev vybrala
a zasvätila zvláštnej úcte nebeskej Matke – Panne
Márii. Pozýva nás, aby sme obklopení vôňou
kvetov obnovili a upevnili náš vzťah k Presvätej
Bohorodičke a prosili ju o pomoc pri pretrvávaní
nášho vzťahu k Bohu, k blížnym a k sebe samým.
My sme jej pozvanie prijali a každú májovú nedeľu
sme putovali ku krížom a kaplnkám vo farnosti,
kde sme cez loretánske litánie, modlitby
a mariánske piesne prosili o Jej pomoc.
Farníci spolu s pánom farárom sa zúčastnili
májovej pobožnosti v Nozdroviciach pri kríži,
v Malom Košeckom Podhradí pri kaplnke
Muškátka, v Košeci pri kaplnke svätej Anny, vo
Veľkom Košeckom Podhradí pri kríži na cintoríne
a májová púť bola zakončená v Košeci pri kríži na
Hôrke.

Svätá omša na Muškátke
Ako sa už stalo pekným zvykom v Malom Košeckom
Podhradí, tak aj tento rok sme si pri kaplnke na
Muškátke uctili sviatok Fatimskej Panny Márie
svätou omšou dňa 8. mája.
Po tento krát bola obetovaná mladému mužovi,
ktorý svoj život venoval horám.
Pán Boh sa nám postaral o pekné počasie, za čo
sme sa mu odvďačili pekným spevom, ku ktorému
prispel aj Košecký spevokol pod vedením pána
Zermegha.
Keďže sviatok Panny Márie pripadol práve na Deň
Matiek, náš duchovný otec nám ho pripomenul
krásnym aj keď smutným príbehom o jednej
obyčajnej žene.
Svätú omšu sme zakončili modlitbou májovej
pobožnosti. Pán Boh zaplať za hojnú účasť
a dúfajme, že sa stretneme aj o rok.

Denne sme si tiež uctievali Pannu Máriu
večernými modlitbami svätého ruženca v malých
spoločenstvách.
História májových pobožností
Už v stredoveku možno zaznamenať mariánske
pobožnosti spojené s mesiacom máj. Šíritelia
kresťanstva sa snažili týmto spôsobom prevážiť
vplyv pohanských májových slávností.
Pravý rozmach vo vývoji májových pobožností
zaznamenali v 17. storočí, ale až na konci 19.
storočia
sa
ustálil
do
dnešnej
podoby
každodenného slávenia počas celého mesiaca máj.
Pobožnosti sa konajú denne, zvyčajne podvečer,
pred ozdobeným oltárom alebo sochou Panny
Márie. Neexistuje žiadny liturgický predpis o jej
forme. Pobožnosť môže vykonávať kňaz alebo laik
v kostole i mimo neho. Ide o sled mariánskych
piesní, modlitieb a loretánskych litánií.
Mesiac máj je liturgickým sviatkom Navštívenia
Panny Márie, čo májovej pobožnosti dodáva
slávnostný záver.

Eva Púčková, Martina Púčková

Janka Koštialiková
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Kaplnka Božieho milosrdenstva - Butkov
Duchovné dianie v cirkvi

Na butkovskú horu od roku 2013 prichádzajú
jednotlivci, rodiny, dokonca aj farnosti, aby tu
prežili Boží dotyk, našli pokoj a novú silu pre pravé
životné hodnoty.

Kaplnka Božieho milosrdenstva v Skalnom
sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore
Butkov bola požehnaná 21.5.2016.
Obraz Milosrdného Ježiša s nápisom „Ježišu,
dôverujem Ti.“ Je vytvorený technikou keramického
reliéfu.
V oltári kaplnky
sú umiestnené
relikvie mladých
svätcov:
sv.
Dominika
Savia, sv. Gabriela
Posseti, sv. Gemmi
Galgani, sv. Márie
Goretti, sv. Márie
od
Ukrižovaného
Ježiša,
blahoslavenej
Imeldy Lambertini.
Pri obraze Matky
Božej
sú
umiestnené relikvie
sv.
nazaretského
domčeka
a
sv.
Kataríny Sienskej.
Kde
sú
relikvie
svätých, tam sa rozlieva Božia milosť. My veríme
v spoločenstvo svätých, kde si navzájom pomáhame
a tešíme sa z ich lásky.
V kaplnke je zobrazená Matka Božia rozväzujúca
uzly života, Matka milosrdenstva. Na obraze
anjel podáva Matke Božej dlhý pás zamotaných
uzlov, ona ich rozväzuje a púšťa z rúk celkom
hladkú stuhu, ktorú zachytáva druhý anjel. Matka
Božia má pod nohami mesiac a ľavou nohou drví
hlavu hada. Nad výjavom sa vznáša biela holubica.
Celkom dole vidíme iného bieleho anjela, ktorý
sprevádza pútnika na horu Butkov.

Svätý Irenej sa už v 2. storočí vyjadril takto: „Uzol
Evinej
neposlušnosti
rozviazala
Máriina
poslušnosť.“ Pápež František bol ako jezuitský
mladý kňaz na štúdiách v Nemecku uchvátený
obrazom
Matky
Božej
rozväzujúcej
uzly
v bavorskom Augsburgu.
Odtiaľ rozšíril kult Matky Božej podľa tohto
mariánskeho vyobrazenia do Argentíny a do
celého sveta.
Pápež František pripomína, že uzly života sú
bolestivé a ťažko sa rozmotávajú. Božiemu
milosrdenstvu však nič nie je nemožné. Aj tie
najzamotanejšie
uzly sa rozväzujú
jeho
milosťou.
A Mária,
ktorá
svojim
„áno“
otvorila
dvere
Bohu,
aby
rozviazal
uzol
dávnej
neposlušnosti, je
Matkou,
ktorá
nás
trpezlivo
a láskavo
privádza k Bohu,
aby ako Milosrdný
Otec
rozviazal
uzly, ktoré sú na
našej duši.

Modlitba
k Panne Márii rozväzujúcej uzly života
Svätá Mária,
Ty si bola celý život plná Božej prítomnosti,
s pokorou si prijímala Otcovu vôľu a diabol Ťa
nikdy nedokázal zapliesť do svojho zmätku.
U svojho syna si sa prihovárala za naše ťažkosti,
ako si sa prihovárala na svadbe v Káne.
Svojou pokorou a trpezlivosťou si nám dala príklad,
ako rozpletať uzly nášho života.
Navždy ostávaš našou Matkou, a tým naprávaš
a osvecuješ spojenie, ktoré nás spája s naším
Pánom.
Svätá Matka, Matka Božia a Matka naša, prosíme
Teba, ktorá s materinským srdcom rozpletáš uzly
nášho života,
vkladáme do tvojich rúk naše úmysly (uveďte
modlitbový úmysel) a prosíme Ťa, aby si rozviazala
každý uzol a zmätok.
Svojou milosťou, orodovaním a príkladom nás
osloboď od všetkého zla a rozviaž putá, ktoré nám
bránia v zjednotení s Bohom.
Daj nám, aby sme vyslobodení od každého zmätku
a omylu nachádzali Pána vo všetkých veciach, aby
sme v ňom ukotvili svoje srdce a stále mu slúžili
v našich v bratoch a sestrách.
Amen.
www.krizbutkov.sk
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Nielen
pamiatky
a história mesta Rím
boli
jedinečným
zážitkom, ale i samotné
stretnutie na Námestí
sv.
Petra,
kde
sa
uskutočnila Audiencia
u Svätého Otca i s jeho
pápežským
požehnaním, sa stalo
duchovnou
obnovou
viery.

Pútnický zájazd do Ríma
Turistika, výlety, šport

V dňoch 12. – 17. júna 2016 sa uskutočnil
pútnický zájazd do Ríma, ktorý zorganizovala
farnosť Horná Poruba. Tohto pútnického
zájazdu sa zúčastnili i veriaci z našej
farnosti.
Počas pútnického zájazdu veriaci navštívili
niekoľko významných miest, kostolov a bazilík
v Taliansku.
Mesto radosti – Assisi bolo prvou zástavkou na tejto
púti. Assisi je mestom, ktoré je bytostne zviazané
so životom a duchovným odkazom svätého
Františka.
Nachádza sa tu najveľkolepejšia kresťanská stavba
– Bazilika svätého Františka z Assisi.

Pútnického zájazdu do
Ríma sa zúčastnili aj kňazi, ktorí sa starali
o každodenné slávenie eucharistie. Putovanie po
svätých miestach sa stalo pre veriacich
posilnením vo viere, nádeji a láske.
Lenka Štúriková

Bazilika svätého Františka z Assisi

Prechádzať touto bazilikou je veľkým duchovným
zážitkom.
Púť pokračovala v meste Rím. Putovanie po Ríme
a jej pamiatkach bolo pre každého veriaceho
obohacujúcim zážitkom po duchovnej stránke.

Sväté schody (Rím, oproti Lateránskej bazilike)

Michelangelova socha Mojžiša v Bazilike sv. Petra v reťaziach

Priečelie Baziliky svätého Pavla za hradbami
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Bazilika svätej Kláry v Assisi

Bazilika svätého Petra v Ríme

Socha svätého Petra v Lateránskej bazilike

Michelangelova Pieta v Bazilike svätého Petra v Ríme
Relikvia Petrových reťazí v Bazilike svätého Petra v reťaziach

Bazilika Santa Maria Maggiore v Ríme

Bazilika svätého Pavla za hradbami
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Nový kostol

Dejiny farnosti Košeca

Kostol sa staval v rokoch 1799 – 1830. Jeho výstavba
pohltila všetky peniaze a tak sa muselo zariadenie
preniesť zo starého kostola. Ten bol po roku 1830
zbúraný. Až v roku 1846, keď sa stal košeckým farárom
Jozef Emmanuel, tento horlivo vynaložil všetku svoju
starostlivosť, aby košecký kostol slúžil k väčšej cti
a sláve Boha. Svojou horlivosťou a láskou si získal
farníkov, ktorí hoci boli chudobní a živili sa hlavne
poľnohospodárstvom, každoročne prispievali do zbierok
na kostol. Prispel aj patrón Karol Motešický. Osemnásť
rokov trvalo, kým sa vďaka obetavosti mnohých
podarilo do kostola zaobstarať nové veci. Výdavky boli
3000 zlatých. Keď farár Emmanuel videl, že kostol je už
schopný konsekrácie, obrátil sa s prosbou vo svojom
mene i v mene farníkov k biskupovi Augustínovi
Roškovánimu, aby kostol slávnostne posvätil. Biskup
ochotne prosbu prijal a keďže v roku 1864 vysluhoval
v diecéze sviatosť birmovania, rohodol, že 29. júna, na
sviatok sv. Petra a Pavla slávnostne posvätí košecký
kostol.
Po prijatí biskupského nariadenia sa hneď robili
prípravy. Kostol bol vyzdobený kvetmi, vencami
pletenými z dubového lístia. Na priečelí kostola bol
umiestnený nápis: „Ejhľa kňaz veliký slávnou vchádza
bránou, do svätej svatini chrám vysvätiť Pánu.“
Biskup prišiel do farnosti podvečer 28. júna za hlaholu
zvonov. Vítal ho zástup ľudí, na fare aj veľa kňazov.
Biskup odovzdal do rúk farára Emmanuela dekrét
o posvätení, napísaný na pergamene, aby ho pre
budúcu pamiatku podpísali i všetci prítomní kňazi.
Po podpise usporiadal slávnostný sprievod s relikviami
svätých mučeníkov Severiána a Fausty, ktoré priniesol
do Košece sám biskup. Na čele sprievodu niesol kríž
sám farár Emmanuel, za ním šlo 20 kňazov a potom za
vyzváňania zvonov išiel biskup s veľkým zástupom ľudí
až do kaplnky svätej Anny, ktorá stojí neďaleko kostola.
Tu zložili na pripravený oltár relikvie a modlili sa
modlitbu breviára. Po modlitbe zostali veriaci
v modlitbách a na stráži. Kňazi a biskup v sprievode
prešli do kostola k hlavnému oltáru. Za oltárom začal
biskup obrady posvätenia základného kameňa. Kameň
a listina – dekrét o posvätení – bol daný do otvoru
v dlážke, ktorý biskup zakryl a zamuroval. Po tomto
obrade sa celý sprievod vrátil na faru. Potom sa zvonil
Anjel Pána a po ňom sa zvonilo ešte pol hodinu na
znamenie, že na druhý deň bude v Košeci veľká
slávnosť.

Dejiny farnosti – 7. časť
Nástupcom Juraja Kuliffaya bol
Jozef Emmanuel. Bol rodákom
z Vrbového (*18.marca 1803 alebo
1804).
Jozef
Emmanuel
pravdepodobne písal katalóg farárov
a katalóg kaplánov v košeckej
matrike. Strednú školu absolvoval v
Nitre, potom v Bratislave. V roku
1821
bol
biskupom
Jozefom
Kluchom zapísaný medzi klérus
Nitrianskej diecézy. Na teologické
štúdiá
bol
poslaný
do
arcibiskupského seminára do Trnavy. Za kňaza bol
vysvätený 15. septembra 1827. Po vysviacke bol
ustanovený za kaplána do Bytče, kde pôsobil asi 10
rokov. Neskôr išiel do Skalitého. Vyznačoval sa zvláštnou
dušpastierskou prácou, že i pre jedného človeka by bol
slúžil. Do Košece prišiel 12. decembra 1837. Bol tu
spokojný a spokojní boli aj farníci. Pôsobil tu veľmi dobre
a horlivo. V roku 1846 bol ustanovený za farára do
Kočkoviec a odtiaľ bol 2. augusta 1846 preložený za
farára do Košece.
Jozef Emmanuel vytrvalou prácou od svojho príchodu do
Košece obnovoval vnútorné vybavenie košeckého kostola,
aby slúžil ku cti a chvále Božej a aby mohol byť
slávnostne konsekrovaný. Po 18. rokoch dňa 29. júna
1864 bol košecký kostol slávnostne konsekrovaný
biskupom Augustínom Roškovánim.
V roku 1860 sa Jozef Emmanuel ako košecký farár stal
aj dekanom ilavského dekanátu.
V roku 1868 založil organista Jozef Kľačko Košeckú
dychovú hudbu ako Chrámovú hudbu v Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Košeci.
Dekan Jozef Emmanuel zakúpil hudobné nástroje. V
kostole hrávali na chóre každú nedeľu a vo sviatok.
Hrávali aj na procesiách a rôznych slávnostiach. Neskôr
pán farár Emmanuel dovolil, aby ich organista naučil i
tanečnú hudbu.
Jozef Emmanuel bol zakladajúcim členom Matice
slovenskej a gymnázia v Kláštore pod Znievom. V roku
1870 ho zvolili do prvého výboru Spolku svätého
Vojtecha.
Popri horlivej kňazskej činnosti sa venoval i poézii ako
básnik, bol plodným publicistom a propagátorom
slovenskej tlače. Príležitostnými básňami, piesňami,
nábožensko-mravnými
úvahami
a
humoristickými
článkami prispieval do viacerých slovenských časopisov:
Cyril a Metod, Černokňažník, Literárne listy, Katolícke
noviny, Orol tatranský, Priateľ školy a literatúry, Rarášek
a Sokol.
V päťdesiatych rokoch 19. storočia sa zapojil do hnutia
spolkov striezlivosti. V Katolíckych novinách uverejnil
článok proti pijatike. V alkohole videl príčinu mravného
a hospodárskeho úpadku ľudu.
Za jeho najlepšie dielo je považovaná divadelná hra
Betlehem, ktorá vyšla v Budíne v roku 1856. Pri písaní
používal Jozef Emmanuel pseudonym J.E. Montevideo,
Smiechoslav a Veleman.
Zomrel v Košeci 8. mája 1890. Pochovaný je pred
farským kostolom. Na hrobe mal pôvodne napísanú
báseň, ktorú si sám zložil:
“Tu pastier spočíva u stáda svojho
Kňaz to svätoletý, rodom z Vrbového.
Emmanuel po otcovi, Jozef krstným menom
Úradom bol farárom, hodnosťou dekanom.”

Veriaci z farnosti boli celú noc na stráži pri relikviách.
Na druhý deň, t.j. 29. júna, na sviatok svätého Petra
a Pavla, už od štvrtej hodiny ráno kňazi slúžili pri
relikviách sväté omše. O siedmej hodine za zvonenia
zvonov biskup v sprievode tridsiatich kňazov vyšiel
z fary k relikviám, kde sa pomodlil sedem kajúcich
žalmov. Potom sa biskup so sprievodom i s veriacimi
odobral pred vchod do kostola, kde mal pod šírym
nebom polhodinovú kázeň. Veľmi pršalo. Vnútri
pokračovali obrady poznačením stien kostola svätým
olejom na dvanástich miestach a posvätením oltára.
Potom mal sám biskup spievanú svätú omšu s infulou
a asistenciou a s dvoma infulovanými opátmi.
Po evanjeliu povedal kázeň miestny kaplán Pavol
Polányi a hovorilo sa o ňom, že bol znamenitý kazateľ.
Mal krátku kázeň, ale s výborným obsahom na tie časy.
Hoci je košecký kostol 44 krokov dlhý a 16 krokov
široký a hoci celý deň od rána pršalo, predsa bol
zbožnými veriecimi tak preplnený, že – ako sa hovorí –
ani jablko by nebolo padlo na zem.
Pokračovanie nabudúce

Pre veľkéLavice v kostole
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Dodatok

Kaplnka sv. Anny

O košeckú kaplnku sv. Anny sa starala dnes už
nebohá pani Verona Váňová. Poprosme nášho
Pána, aby jej za túto službu otvoril bránu do
večného života.
Pred svojou smrťou p. Váňová zverila kaplnku do
opatery našej farníčke p. Chýlikovej, ktorá sa tejto
úlohy ujala. I jej vyprosme u Pána Boha zdravie
a silu, aby v tejto činnosti vytrvala.

Sakrálne pamiatky vo farnosti

História
Kaplnka sv. Anny je súčasťou miestneho parku
oproti cintorínu a je najstaršou sakrálnou stavbou
v Košeci. Túto kaplnku „Pod lipami“ dala v roku
1750
postaviť
barónka
Judita
Motešická
/Tolvajová/, ktorá v tom čase už bývala v kaštieli
v Ladcoch.
Miesto, na ktorom kaplnka stojí, bol začiatok
dediny. Okolo nej viedla cesta smerom do
Košeckého Podhradia a ďalej do Zliechova. I podľa
tejto kaplnky možno posúdiť ako sa Košeca
rozrástla.
V čase vysviacky farského kostola boli v kaplnke
28.6.1864 uložené relikvie sv. mučeníkov Severiána
a Fausty, ktoré doniesol do Košece biskup
Roškováni. Veriaci ich tam strážili celú noc. Na
druhý deň, 29.6.1864, v deň vysviacky kostola sa
pri relikviách v kaplnke slávili od 4. hodiny ráno
sväté omše a potom boli za slávnostného sprievodu
prenesené do kostola.

Mária Pajgerová

Svätá Anna

Modlitba k svätej Anne

Svätá Anna a svätý Joachim boli údajní rodičia
Panny Márie. Meno Joachim sa vykladá ako
„príprava na Pána“ a meno Anny ako „milostivá,
láskavá“.
Títo manželia dlho nemohli mať deti, no po vytrvalej
modlitbe, hoc aj v pokročilejšom veku, sa im
narodila dcéra, ktorej dali meno Miriam (Marjam),
po slovensky Mária. Keď dosiahla Mária tri roky,
rodičia ju údajne zasvätili Bohu v jeruzalemskom
Chráme.
Svätá Anna sa stala ochrankyňou matiek
a manželstva,
patrónkou
baníkov,
mlynárov,
stolárov, tkáčov, krajčírov. Zbožní kresťania sa
k nej chodili modliť za dážď, proti búrke aj za
nájdenie stratených vecí.
Na obrazoch býva sv. Anna najčastejšie vyobrazená
spolu s Pannou Máriou a Ježiškom. Známe sú však
obrazy Narodenia Panny Márie či scény, kedy sv.
Anna vyučuje dcéru Máriu.

Buď pozdravená blahoslavená matka
Anna!
Blahoslavená si, že si k nášmu potešeniu
porodila Matku nášho Spasiteľa. Preto
s najväčšou úctou a nádejou pristupujeme
k Tebe prosiac, aby si nám od Božského
Vykupiteľa vyprosila tie milosti, ktoré
potrebujeme, aby sme mohli Tvoju vrúcnu
pobožnosť a bohabojnosť nasledovať a tak
sa
stať
hodnými
toho,
že
plod
požehnaného života tvojej panenskej
dcéry Márie, Ježiša Krista v nebi vidieť a s
ním sa na večné veky radovať!
Amen.
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Detský majáles

OSEMSMEROVKA

Kultúra, koncerty, vystúpenia

Sobotu 14.5.2016 sa uskutočnil náš prvý Detský
majáles Košeckej farnosti. Odohrával sa v telocvični
Základnej školy v Košeci. Majáles bol ako náhrada za
Detský karneval.
V telocvični na nás čakalo občerstvenie, diskotéka,
množstvo hier a plno zábavy. Mohli sme si tiež nechať
namaľovať tvár, na stanovišti sme zase boli k dispozícií
rôzne masky, okuliare a iné čačky, ktoré sme mali
použiť pri výrobe najlepšej „selfie“. Jednu so svojou
maminou prikladám na ukážku.

Organizátori si pre nás pripravili rôzne súťaže ako
napríklad: súťaž o najrýchlejšie vyrobenú a zároveň
najkrajšiu múmiu z toaletného papiera, prenášanie
lentiliek pomocou slamky z misky do misky,
tancovanie s úmyslom zničiť čo najviac balónov, ktoré
mali deti priviazané o nohy, preťahovanie lana (ktoré si
vyskúšali aj dospelý – ženy proti dvom mužom –
vyhrali samozrejme ženy ), beh so zaviazanou nohou
o partnerovu nohu, podliezanie lana počas tanca
a medzi týmito súťažami, počas ktorých sme si užili
veľa srandy sme si mohli zatancovať a užiť si aj
diskotéku.

Legenda: amen, ave, baránok, Bernard, biskup,
blahoslavená, Božia Matka, brána, duch, Ježiš,
Júda, kalich, kríž, krížová cesta, kňaz, láska, Matka
Tereza, milosrdenstvo, máj, nanebovzatie, noc,
nádej, oltáriky, omša, organ, pane, pokoj, Porta
Sancta, pápež, pútnici, púť, reťaze, Rím, srdce,
svätorečenie, telo, telo a krv, viera, vykupiteľ,
zdravas, zvon, život
Riešenie osemsmerovky nám pošlite e-mailom alebo
vhoďte schránky v kostole do 15. septembra 2016.

Moderátorkou akcie bola Janka Čepáková, ktorá nám
robila aj dídžeja a púšťala aj pesničky na želanie.
Občerstviť sme sa mohli sirupovou vodou, ktorú sme
si mohli sami načapovať, potešením pre nás boli aj
cukríky, chipsy, zákusky ale mali sme aj niečo zdravé
a tým bolo chutné ovocie.
Svojou prítomnosťou nás potešil aj farárko, ktorý však
odmietol tancovať. Celá akcia dopadla na jednotku aj
keď mohlo prísť viac detí – to však bolo asi spôsobené
slnečným počasím, čo asi využili niektorí a išli radšej
na výlety. Ja som sa však bavila výborne, verím, že aj
ostatní a teším sa opäť na budúci 2. ročník Detského
farského majálesu!
Klára Tarabová

Správne riešenia z čísla 1/2016: Šifra 1: Otázka: Koľko zastavení má krížová cesta? Odpoveď: 14,
Krížovka: Krížová cesta, Šifra 2: Veľkonočné trojdnie, Kvíz: 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6c, 7b, 8b, 9b, 10b
Víťazom sa stáva Martin Rychlý.
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