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INFORMÁCIE FARSKÉHO ÚRADU 

eRKo stretnutia pre deti 
Novinka pre deti v našej farnosti, ktoré majú 

8 a viac rokov. Naši šikovní animátori sa rozhodli 
organizovať pre ne eRKo stretnutia. Deti čakajú 

súťaže, hry, tvorivé dielne...  

 
Okt. 

 

Modlitba ruženca  

Počas októbra sa vo farskom kostole a vo 

filiálkach budeme spoločne modliť ruženec. Vo 

farskom kostole pred svätými omšami, 
v M. K. Podhradí pro soche Božského Srdca, vo 

V. K. Podhradí pri kaplnke, v Nozdroviciach pri 

Kríži. Každú nedeľu popoludní sa budú konať 

ružencové pobožnosti v kostole alebo pri 

sakrálnych pamiatkach v našej farnosti. 

Okt.  Poďakovanie za úrodu 

V druhú októbrovú nedeľu poďakujeme Pánu 

Bohu za úrodu. Farský kostol vyzdobíme darmi 
z našich záhrad, polí, sadov, ktoré nám tento rok 

požehnal Pán Boh.  

1.-2. 
nov. 

 Sviatok Všetkých svätých  

Spom. na zosnulých (Dušičky) 

Na cintorínoch vo farnosti spoločne vykonáme 

spomienkové pobožnosti za našich verných 

zosnulých. 

nov.-dec. 
 

Advent  

Počas adventu budeme môcť opäť zažívať 

neuveriteľnú atmosféru ranných rorátnych 

svätých omší. Deti budú prinášať Ježiškovi svoje 
dobré skutky a zdobiť nimi stromček. 

 

Srdce pred obetným stolom v kaplnke Božieho 
milosrdenstva v obci Klin 

V štvrtom štvrťroku 2016 slávime... 
4.10.  Sv. František z Assisi 

7.10.  Panna Mária Ružencová 

22.10.  Sv. Ján Pavol II., pápež 

28.10.  Sv. Šimon Horlivec a Júda, apoštoli 

1.11.  Všetkých svätých 
2.11.  Spomienka na všetkých verných 

zosnulých – Dušičky  

9.11.  Výročie posvätenia Lateránskej baziliky 

21.11.  Obetovanie Panny Márie 

27.11.  Prvá adventná nedeľa 
30.11.  Sv. Ondrej, apoštol 

6.12.  Sv. Mikuláš 

8.12.  Nepoškvrnené počatie Panny Márie 

11.12.  Misijný deň detí – tretia adventná nedeľa 

12.12.  Panna Mária Guadalupská 

24.12.  Adam a Eva, Štedrý deň 

25.12.  Narodenie Pána – Prvý sviatok vianočný 
26.12.  Sv. Štefan, prvý mučeník – Druhý sviatok 

vianočný 
28.12.  Sväté neviniatka, mučeníci 

30.12.  Svätá rodina – Ježiš, Mária, Jozef 

31.12.  Sv. Silvester I., pápež 
   

 
Bazilika svätého Jána v Lateráne alebo Lateránska 
bazilika - Gotický baldachýn z roku 1369. V pozadí 

v apside pápežov trón. 

Výročie posvätenia Lateránskej baziliky – 9.11.2016 
2222 
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Skúšky spevokolu v nových priestoroch 

 Z diania vo farnosti 

Kresťanský spevokol sa pravidelne schádza 

na skúškach pri nácviku nových piesní. 
Donedávna sa speváci stretávali 

v priestoroch na fare, avšak miestnosť bola 

príliš malá a tesná. Keďže sa náš zbor 

rozrástol a súčasný počet členov je 32, 

vznikol problém, kde robiť skúšky.  

Určitý čas sme skúšali v zasadačke oproti budove 
obecného úradu. No v súčasnosti už cvičíme 

v nových priestoroch – v starej farskej budove, 

kde máme zriadenú veľmi dôstojnú a priestrannú 

miestnosť.  

Touto cestou chcem v mene svojom i v mene 
členov spevokolu vysloviť veľké poďakovanie 

správcovi našej farnosti, p. farárovi Jánovi 

Čepelovi, ktorý je našim veľkým podporovateľom 

a poskytol nám tento priestor i finančné 

prostriedky na jeho obnovu.  

Poďakovanie však patrí i mužskej časti 
spevokolu. Chlapi si vyhrnuli rukávy 

a spoločnými silami zmenili staré priestory na 

nepoznanie.  

Vďaka patrí i pánovi Ivanovi Palčekovi, ktorý nám 

ochotne vymaľoval obnovené priestory a našim 
ženám – speváčkam, ktoré vyčistili a upratali 

neporiadok.  

Zariadiť miestnosť sa nám podarilo aj vďaka 

rodine Hnáthovej z Klobušíc, ktorá nám darovala 

obývaciu stenu i koberec.  

Stoličky nám zapožičal starosta obce Košecké 
Podhradie, pán Rastislav Čepák, a tak sa od 

konca augusta tešíme na spoločné stretnutia 

v novej skúšobni.  

Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali 

na jej vzniku ešte raz za všetkých členov 

spevokolu vyslovujem veľké ĎAKUJEM! 

Viliam Zermegh, vedúci spevokolu 

 

 

 

 

Ak chcete, aby váš život bol 
radostný a pokojný, musíte sa 
usilovať byť v Božej milosti. 

sv. Don Bosco 

Ku cti a chvále Božej 

28.8.2016 Duchovné slávnosti vo farnosti 

Kríž v osade Háj dali v roku 1928 

z vďačnosti a ku cti a chvále Božej postaviť 

rodáci Malo-Podhradskí, ktorí našli druhý 
domov v meste Milwaukee v štáte Wisconsin.  

Opustiť rodný kraj, dedinu, rodinu a ísť hľadať 

šťastie v ďalekom svete, si určite vyžaduje veľa 

odvahy. Oveľa ťažšie to bolo pre našich rodákov 

začiatkom dvadsiateho storočia. Mnohí z nich 

odchádzali do Ameriky s vedomím, že sa už 
možno späť nevrátia. Boli však odhodlaní 

prekonať s Božou pomocou veľkú vzdialenosť 

a dovtedy nepoznaný oceán. Verili, že na druhom 

brehu nájdu prácu, zarobia peniaze a zabezpečia 

tak lepší život svojej rodine. Láska k rodine 
a silná viera ich sprevádzali na ich neznámej 

ceste. 

My sme sa opäť stretli pri kríži na Háji, aby sme 

si uctili ich pamiatku a modlili sa za duše 

všetkých rodákov z našej obce.  

ReD 

   

 2013 2014 

   

 2015 2016 
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Milosrdný ruženec 
 Svätý rok milosrdenstva 

Nebeský Otče, veríme v Teba, Boha všemohúceho. 

Ďakujeme Ti, že svoju všemohúcnosť prejavuješ 

najmä cez odpustenie a milosrdenstvo. 

Tvoj Syn, Ježiš Kristus je viditeľnou tvárou Teba, 
ktorého nikto z nás na tejto zemi vidieť nemôže.  

Pane Ježišu, Ty si nás učil, aby sme boli 

dokonalí, ako je dokonalý náš nebeský Otec. 

K jeho dokonalosti patrí aj milosrdenstvo.  

Aj my máme byť teda milosrdní ako je on 
milosrdný. Dal si nám príklad a pozývaš nás, aby 

sme Ťa nasledovali. Pomáhaj nám s novým 

nadšením vstúpiť do tvojej školy a učiť sa 

milosrdnej láske. 

Duch Svätý, posilňuj nás slabých, aby sme 

neúnavne konali skutky milosrdnej lásky. 

Mária, Matka milosrdenstva, nikdy neprestávaj 

obracať k nám milosrdné oči a urob nás aj v tejto 

chvíli hodnými kontemplovať tvár milosrdenstva 

Tvojho Syna Ježiša. 

Prosby pred desiatkami: 

Ježiš, ktorý Ťa nám daroval ako Matku 

Ježiš, ktorý nás privedie do domu Otca 

Ježiš, ktorý nech nás učí milosrdnej láske. 
 

Tajomstvá k desiatkom: 

1. Ježiš, ktorý prejavuje milosrdenstvo ako 
Samaritán (Lk 10, 25 - 37) 

V tomto desiatku prosme milosrdného Ježiša, 

dobrého Samaritána, aby nám otvoril oči i srdcia 

pre potreby našich blížnych. 

2. Ježiš, ktorý hľadá stratené ovce  
(Lk 15, 4 - 7) 

V tomto desiatku prosme Ježiša – Dobrého 

pastiera, za Svätého Otca, našich otcov biskupov, 

kňazov aj tohoročných novokňazov, aby boli vždy 

horlivými duchovnými pastiermi. Nech sa každý, 

kto za niektorým z nich príde, cíti očakávaný, 
milovaný a zahrnutý Božím milosrdenstvom. 

3. Ježiš, ktorý sa teší z návratu márno-

tratného syna (Lk 15, 11 - 32) 

V tomto desiatku prosme za seba samých, aby 

sme si aj my, ako márnotratný syn 
z podobenstva, vedeli priznať svoju vinu, ľutovali 

ju a dovolili Ježišovi, aby nás vo sviatosti 

zmierenia zmieril s Otcom a vrátil nám rúcho 

posväcujúcej milosti. 

4. Ježiš, ktorý neodsudzuje cudzoložnú ženu 

(Jn 8, 4 – 11) 
V tomto desiatku prosme milosrdného Ježiša, aby 

sme nikdy nebrali do svojich rúk kameň 

odsúdenia, ale aby sme svoje dlane denne 

napĺňali chlebom lásky, ktorý budeme lámať 

svojim bratom a sestrám. 

 

5. Ježiš, ktorý odpúšťa kajúcemu lotrovi  

(Lk 23, 32 - 43) 

V tomto desiatku prosme za zomierajúcich aj za 
seba samých, aby sme vo chvíli, keď budeme 

opúšťať tento svet, mohli počuť Ježišove slová: 

„Hovorím Ti, ešte dnes budeš so mnou v raji, 

v dome nebeského Otca.“ 

Tajomstvá boli uverejnené v KN 40/2015, s.19. 
 

Svätá Faustína 
Svätá Faustína, rodným 

menom Helenka Kowal-

ská, sa narodila v roku 

1905 v poľskej dedine 
Glogowiec. Bola jednodu-

chým dievčaťom, takmer 

bez vzdelania. 

Povolanie do rehoľného 

života a Boží hlas cítila 

už v siedmich rokoch, ale 

pre ťažkú rodinnú 

situáciu sa snažila toto 

Božie volanie prehlušiť.  

Raz na jednej zábave ju 

istý mládenec poprosil o tanec. Keď začali spolu 

tancovať, náhle videla vedľa seba stáť Ježiša. Bol 

celý umučený, obnažený a pokrytý ranami. Povedal 

jej: „Dokedy ťa budem ešte trpieť a dokedy ma budeš 

zavádzať?" 

Po tomto zážitku vstúpila ako 20-ročná do kláštora 

Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva vo 

Varšave a prijala rehoľné meno Faustína, čo 
znamená šťastná. Večné sľuby zložila v Krakove 

v roku 1933. 

Pracovala na vrátnici, v záhrade a v kuchyni. Raz sa 

Ježišovi sťažovala na nedostatok síl pri zlievaní 

zemiakov v obrovskom hrnci: „Ja už nevládzem, ale 
ak Ty chceš, aby som to predsa len skúsila, tak tam 
pôjdem a urobím to pre Teba." Išla do kuchyne 
a s ľahkosťou zobrala hrniec a zliala vodu. Keď 

zdvihla pokrievku, uvidela v hrnci namiesto 

zemiakov veľké puky červených ruží. V tej chvíli 

počula v duši hlas: „Tvoju ťažkú prácu premieňam na 
kytice najkrajších kvetov a ich vôňa sa vznáša 
k môjmu trónu." 

Výborne piekla a zdobila torty. Keď mal prísť na 

návštevu biskup, rýchlo zavolali sestru Faustínu zo 

záhrady, aby prišla ozdobiť torty, aby mu mali čo 

ponúknuť. 

Napokon jej bolo zverené veľké posolstvo o Božom 
milosrdenstve; posolstvo o Bohu nie ako 

o trestajúcom Otcovi, ale ako o milujúcom Ockovi, 

ktorý túži zachrániť každú dušu, aj tú naj-

hriešnejšiu. 

Zjavoval sa jej Pán Ježiš a všetky tieto vnútorné 

zážitky zapísala do svojho Denníčka. 

Cez sestru Faustínu nám Ježiš zanechal modlitbu 

korunky Božieho milosrdenstva, ktorou môžeme 

u Boha vyprosiť všetko, čo je zhodné s jeho vôľou. 

Faustína zomrela ako 33-ročná a za svätú ju vyhlásil 

pápež Ján Pavol II. v roku 2000. 

Podľa http://www.svetovednimladeze.sk/spracovala ReD 
 

 

http://www.svetovednimladeze.sk/
http://www.svetovednimladeze.sk/
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Kostol Božieho milosrdenstva v Ladcoch 

8.10.2016 Duchovné slávnosti v Cirkvi 

Počet kostolov zasvätených Božiemu milosrden-

stvu neustále rastie na všetkých svetadieloch.  

V Poľsku ich je 23, vo svete okolo 60 – napríklad 

v Indii, Kamerune, Malte, Rwande, Indonézii, 
Austrálii, Ukrajine, Kazachstane. 

 

8. októbra 2016 bude konsekrovaný Kostol 

Božieho milosrdenstva v susedných Ladcoch. 

Aj tento kostol bude v súlade s túžbou pápeža 

Františka pamätníkom na Svätý rok 

milosrdenstva pre celé Slovensko.  ReD 

 

Krížová cesta na vrchu Butkov 

17.9.2016 Duchovné slávnosti v Cirkvi 

Pred niekoľkými dňami (17.9.2016) sa konala na 

hore Butkov Slávnosť požehnania krížovej 

cesty Božieho milosrdenstva. 

 
Piate zastavenie krížovej cesty 

Hlavným celebrantom požehnania krížovej cesty 

bol Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. 

Po požehnaní krížovej cesty sa konala svätá omša  

v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva 

s víťazným krížom, pamätníkom sv. Jána Pavla 

II., pamätníkom sv. Faustíny a kaplnkou Božieho 

milosrdenstva. 

Ak ste toto požehnané miesto na Butkove 

naplnené pokojom, s krásnym výhľadom na 

Považie ešte nenavštívili, určite tak spravte. 

 
Kríž na vrchu Butkov 

Krížová cesta lemovaná mohutnými bukmi bude 

mať na jeseň svoje čaro. Veď jesenné mesiace sú 

v našom kraji vďaka sfarbujúcemu sa lístiu 

malebné. Potešíte tak nielen svoj zrak ale 
v spojení s modlitbou krížovej cesty či ruženca 

v Sanktuáriu oblažíte i svoju dušu.  ReD 

 
Prvé zastavenie 

Gigantová čalamáda 

 Recepty starých mám 

Suroviny:  

4 kg kalerábu 

gigant 

2 kg cibule 

2 kg papriky 

5 ks mrkvy 

Nálev: 

12 šálok vody 

3 šálky cukru 

3 šálky octu 

2 nakladače 

Postup: 

Gigant a mrkvu postrúhame, cibuľu a papriku 

nakrájame na pásiky. 

Suroviny dáme do vhodnej nádoby a zalejeme 

pripraveným nálevom. 

Necháme postáť 1 až 2 hodiny, natlačíme do 
pohárov a sterilizujeme 15 minút pri teplote 80°C. 
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Letný tábor Krahule 2016 z pohľadu 
„dospeláka – organizátora“ 

16.-20.8.2016 Turistika, výlety, šport 

Pre nás organizátorov ďalší tábor začína už 

skončením toho súčasného. Stretnúť sa, 

vybrať vhodné miesto, termín, zabezpečiť 

dopravu, tému, zladiť program...  

 

Na chvíľu sa aj my „dospeláci“ pri spoločných 

stretnutiach vrátime do detských čias a snažíme sa 

vymyslieť, čo by deti zaujímalo a bavilo.  

A poviem Vám, niekedy je to poriadne ťažké. 

Pripraviť tábor tak, aby sa deti nenudili, aby zažívali 

každý rok niečo nové, a tiež náročná úloha - vrátiť 

deti rodičom minimálne v takom stave akom sme ich 

na tábor zobrali . 

Inak tomu nebolo ani tento rok. Letný tábor na 

Krahuliach mal bohatý program: prechádzky, túry, 

tvorivé dielničky, táborák, vedomostné súťaže, 

nočná hra, športový deň, návšteva kláštora, 
spoločné modlitby či ranné chvály... to všetko mohli 

deti na tábore zažiť.  

Ale z môjho pohľadu „dospeláka“ sa niečo oveľa 

dôležitejšie dialo popri týchto všetkých aktivitách. 

Sú to spoločné zážitky, spoločné rozhodnutia, 

vzájomná pomoc a úcta, upevňovanie či vytváranie 

nových priateľstiev. Ten pocit blízkosti a spolo-

čenstva. 

Pohľad na kamarátske objatia či podania rúk 

a najmä smútok v očiach pri lúčení sa s táborom 

nám dáva pocit, že čokoľvek čo robíme s láskou pre 

naše deti, je správna cesta. 

Veľká vďaka za program a priebeh tohto tábora patrí 

našim mladým animátorom, ktorí na seba prevzali 
úlohu organizátorov súťaží a vedúcich skupín. 

Venovali sa deťom, pomáhali im a svojimi nápadmi 

a hrami pomáhali organizovať všetky akcie v tábore. 

Janka Čepáková 
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Denný farský tábor „Cestou necestou s Pánom 
Ježišom“ 

4.-8.7.2016 Turistika, výlety, šport 

Keď sme na jar tohto roku chystali program 
na leto pre naše deti, ani sme netušili, aký 

veľký bude záujem o denný tábor. 

Síce nás na začiatku bolo len pár, ale ako sa blížil 

termín začiatku tábora, tak detí a našťastie 

i ochotných animátorov/dospelých pribúdalo . 

Hneď v prvý deň sme sa s deťmi vybrali na 

opekačku do Košeckej doliny. Bola tam skvelá 

zábava a takmer sa nám ani nechcelo odísť, najmä 

po športových výkonoch našich detí. 

No i v stredu, keď bola olympiáda sa naše deti, ale 
ani niektorí dospelí nenechali zahanbiť a hra ich 

natoľko pohltila, že nedbali ani na zranenia vo 

vidine ich výhry. 

 

 

Vo štvrtok nás čakalo nejedno prekvapenie a to 

nielen na farme našej kamarátky Džudy, ale i u pani 

Danky v Arteterra. 

No a záverečný deň patril výletu do Čachtíc a jeho 

krásnym pamiatkam. Najviac sa nám páčilo na 

hrade, ale ani prehliadka kaštieľa nebola nezáživná. 

Veľmi pekne ďakujem všetkým deťom, ktoré sa 

zúčastnili tábora a organizátorom za prípravu 

a uskutočnenie pekných chvíľ.  

Monika Porubčanová a deti 
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Október - mesiac Ružencovej Panny Márie 

Mesiac Ružencovej Panny Márie 

Pôvod sviatku Ružencovej Panny Márie treba 

hľadať v 16. storočí. Vtedy ohrozovali 
Európu mohamedánski Turci. Rozhodujúca 

bitka sa odohrala 7. októbra 1571 na mori 

pri Lepante. Katolícke vojsko pod vedením 

Dona Juana d`Austria odvrátilo útok divých 

a odhodlaných Turkov.  

Vtedajší pápež sv. Pius V. vyzýval celý katolícky svet 

na modlitby ruženca. Sám sa spolu s kardinálmi 

a Božím ľudom zhromaždili v bazilike Santa Maria 

Maggiore v Ríme, kde sa spolu modlili za víťazstvo. 

Neskôr počas dňa pápež zrazu vstal a vyzval 

všetkých, aby sa poďakovali za víťazstvo. Správa 

o víťazstve prišla, samozrejme, až neskôr. Vtedy sa 

rozozvučali zvony v Ríme na poďakovanie za 

odvrátenie nebezpečenstva. Pápež nariadil 

každoročne sláviť 7. október ako spomienku na 

Pannu Máriu Ružencovú. 

História modlitby ruženca 
Legenda hovorí, že Panna Mária sa zjavila 

Dominikovi vo sne. Dala mu reťaz s guľôčkami, na 

ktorej sa mala recitovať modlitba ruženca a povedala 

mu, že modlitba a meditácia nad životom jej syna 

porazí bludy a utrpenie. 

 

Bazilika Santa Maria Maggiore 

 

Aj keď táto legenda je veľmi milým príbehom, vznik 

ruženca je o čosi zložitejší. V prvých storočiach 

existencie Cirkvi mnísi recitovali žalmy. Bolo to 

jedným z pravidiel ich života. Keďže modlitba žalmov 
bola možná len tým, ktorí vedeli čítať, bolo treba 

nájsť spôsob modlitby pre negramotných bratov. Na 

tento účel sa použila modlitba Pána – Otče náš. 

Bratia recitovali 150 krát túto modlitbu, čo 

korešpondovalo s počtom žalmov. 

Pri odpočítavaní modlitby sa používali malé 

kamienky. Neskôr boli nahradené guľôčkami. 

Začiatkom druhého tisícročia s nárastom zbožnosti 

voči Panne Márii vzniká modlitba Zdravas Mária, 

ktorá sa stáva veľmi rozšírená a populárna. 

Postupne bola pripojená k tejto modlitbovej tradícii. 

V rokoch 1410 – 1439 Dominik Pruský, kolínsky 

kartuzián, predkladá veriacim Mariánsky žaltár 

(žaltár – pôvodne kniha žalmov), kde sa nachádzalo 

50 Zdravasov prepojených na úryvky z evanjelia. 

Nápad tohto kartuziána sa uchytil. V rôznych 

regiónoch vznikali adaptácie takéhoto Mariánskeho 

žaltára a počet úryvkov z evanjelia dosahoval až 300. 

Dominikán Alain de la Roche (1428-1478) vydal 

jednotné vydanie tohto Mariánskeho žaltára, ktorý 

sa počas jeho života začal nazývať “Ruženec 

Preblahoslavenej Panny Márie”. Zjednotiť túto formu 

modlitby sa mu podarilo vďaka jeho kázaniu 

a Mariánskym bratstvám, ktoré zakladal. 

Ruženec zjednodušil v roku 1521 dominikán Alberto 

de Castello, ktorý vybral 15 úryvkov z evanjelia na 

meditáciu. Konečná tradičná forma ruženca vznikla 

počas pontifikátu pápeža Pia V. (1566-1572), ktorý 

ho štandardizoval a uviedol pre celú Cirkev. 

Neskôr boli vykonané dve úpravy v tejto modlitbe. 

V roku 1917 na základe mariánskych zjavení vo 

Fatime bola na záver desiatku pridaná modlitba “Ó 
Ježišu, odpusť nám naše hriechy…” a za pontifikátu 

Jána Pavla II. boli pridané desiatky ruženca svetla. 

(podľa The Catholic Encyclopedia) 

Milosrdný ruženec 
Svätý Ján Pavol II. nás vo svojom apoštolskom liste 

Rosarium Virginis Mariae o posvätnom ruženci 

povzbudzuje, aby sme sa nebáli kontemplovať 

Ježišov život a modliť sa ruženec aj s novými 

tajomstvami: „Ruženec obsahuje iba niektoré 

z mnohých tajomstiev Kristovho života, ktoré sa 

ustálili vo všeobecnej praxi a ktoré potvrdila 

cirkevná autorita. 

Tento výber bol daný pôvodnou osnovou modlitby 

ruženca, ktorá je založená na čísle 150, 

zodpovedajúcom počtu žalmov v žaltári. Myslím si 

však, že na zvýraznenie kristologickej hĺbky ruženca 

by bolo vhodné doplnenie ponechať na slobodné 
rozhodnutie jednotlivcov a spoločenstiev, ktoré by 

umožnilo zahrnúť aj tajomstvá Kristovho verejného 

účinkovania od jeho krstu až po utrpenie. Práve 

v škále týchto tajomstiev rozjímame o dôležitých 

stránkach osoby Krista ako definitívneho zjavenia 

Boha.“ (bod 19.) 

V článku na strane 4 vám prinášame tajomstvá 

Milosrdného ruženca, ktorý povzbudení pápežom 

Jánom Pavlom II. pre Milosrdný rok pripravili: 

Radka Golianová, Štefánia Čepová, Bruno Donoval 

OP a Pavol Danko.  http://www.svetovednimladeze.sk 

 

 

http://www.svetovednimladeze.sk/
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Hlavný vatikánsky exorcista, don 
Gabriele Amorth, o ruženci 

Mesiac Ružencovej Panny Márie 

Raz môj priateľ počas exorcizmu počul 
diabla ako hovorí: Každé <<Zdravas‘, 

Mária>> je pre mňa ako úder po hlave. Keby 

kresťania vedeli, ako mocný je ruženec, to by 

bol môj koniec. 

Tajomstvo, ktoré túto modlitbu robí tak mocnou 
spočíva v tom, že je to súčasne ako modlitba tak 

i meditácia.  

Je určená Otcovi, Blahoslavenej Panne 

i Najsvätejšej Trojici a predstavuje meditáciu 

zameranú na Krista. 

K vyššie uvedenej úvahe ja dodávam: Prosím vás, 
vyslovujte každé slovo čisto a jasne. 

Neprekrývajte slová. 

Nezačínajte sa 

modliť skôr, než 

predmodlievajú-
ci sa ukončí 

svoju vetu, ale-

bo teda pred-

tým, než skon-

čia tí, ktorí zod-

povedajú, ak sa 
predmodlievate 

vy. Majte na 

pamäti, že oni 

vtedy hovoria 

s Máriou, našou 
Matkou, a nie je 

slušné hovoriť, 

keď hovorí nie-

kto iný.  

Kaplnka Fatimskej Panny Márie 
 na Muškátke (M. K. Podhradie) 

Keď je spoločná modlitba ruženca, potom sa 

modlí len predmodlievajúci a odpovedajúci. 

Každý hovorí k Blahoslavenej Matke a pozorne 

načúva jej odpovedi vo svojom srdci. Sústredí sa 
pritom na obraz, ktorý má pred sebou v rozjímaní 

o tajomstve, ktoré sa modlí, na jeho výklad 

a použitie vo svojom živote. 

Šírte túto mocnú exorcistickú modlitbu, ruženec, 

ktorý obsahuje modlitbu Otče náš, prekrásnu 

modlitbu, ktorá sa modlí päťkrát počas tejto 
modlitby, pred každým jednotlivým desiatkom 

tajomstva ruženca.  

To sú modlitby podopierané mocnými modlitbami 

našej Matky, ktorá sa modlí s nami, keď mi 

vyslovujeme 53x Zdravas Mária. 

Večný Otec v zjavení jednému môjmu priateľovi 
vysvetlil našej skupine, čo sa deje, keď sa 

modlíme ruženec: 

Zatiaľ čo sa vy modlíte <<Svätá Mária, Matka 

Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu 

smrti našej>>, Blahoslavená Panna Mária hneď  

 prichádza k vám, aby sa modlila s vami. A ona 

neprichádza sama. Ona so sebou privádza 

anjelov. A to nie jedného alebo dvoch, pretože 
ona je Kráľovná anjelov, celé chóry anjelov 

prichádzajú s ňou. A pretože Ježiš a ona sú 

zjednotení v srdci a nemôžu byť oddelení, ona 

privádza aj Ježiša. A Ježiš nemôže byť oddelený 

od Najsvätejšej Trojice, teda On privádza so sebou 

Otca a Svätého Ducha.  

A tam, kde je Najsvätejšia Trojica, tam je celé 

stvorenie, potom ste vy obklopení takou krásou 

a svetlom, že si to vôbec nedokážete v tomto živote 

predstaviť.  

Vaša Matka prichádza ako naša Pani milostí 
s vystretými rukami. Lúče svetla vyžarujú z jej 

rúk a prebodávajú vaše telo, liečia vás a napĺňajú 

vás milosťami. 

To je naše dedičstvo, ktoré sa vylialo z Ježišovho 

srdca na kríži vo chvíli, keď vojak prebodol Jeho 

srdce kopijou do jednej čistej nádoby, pripravenej 
prijať také milosti v tú chvíľu; tou je vaša Matka.  

Preto, keď sa modlíte ruženec alebo len 

odpovedáte <<Svätá Mária...>>, prijímate svoj diel 

týchto milostí.  

On, Večný Otec, vtedy tiež povedal: „Je teda 
nejaký div, že každý, kto sa modlí ruženec zo 

srdca, je taký požehnaný a chránený a taký 

mocný vo svojej modlitbe za druhých?" 

Pozn. redakcie: Gabriele Amorth zomrel vo veku 

91 rokov dňa 16.9.2016. 

12.05.2014, www.medjugorje-info.com 

 
Socha Panny Márie, jedna zo staníc Ružencovej záhrady 

 

 

http://www.medjugorje-info.com/
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Navštívili sme ďalšie pútnické miesta 

15.9.2016 Turistika, výlety, šport 

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 
farníci z našej farnosti putovali do poľskej 

obce Ludźmierz a do hornooravskej obce 

Klin. 

Ludźmierz je známe pútnické miesto pre 

katolíkov. Je to stredisko katolíckej kultúry 

a pútnické miesto, známe v celom Poľsku. 

Tu sme navštívili Baziliku Matky Božej 

Ludźmierskej – Kráľovnej Podhalia. Nachádza 

sa v nej oltár a plastika Matky Božej 

Ludzmierskej. 15.8.1963 vtedajší biskup Karol 

Wojtyla a primas Štefan Wyszynski korunovali 
plastiku pápežskými korunami.  

 

Okolo kostola sa nachádza arkádová prístavba, 

večernica, oltár vo voľnom priestranstve a stanice 

krížovej cesty. Gorali z Ameriky tu dali postaviť 
Ružencovú záhradu.  

Táto záhrada je poďakovaním pápežovi Jánovi 

Pavlovi II. za ružencovú pobožnosť. Ružencové 

stanice sú z bieleho mramoru. 

a  

V záhrade je najviac 

viditeľná stanica Ukri-

žovaného Pána Ježiša. 

Uprostred záhrady sa 

nachádza bronzová so-

cha Otca svätého Jána 
Pavla II. 

Po modlitbe Slávnostné-

ho ruženca a indivi-

duálnej prehliadke sme 

putovali do oravskej 
dediny Klin.  

Na kopci Grapa sa 

nachádza najvyššia 

socha Krista na Slovensku. Socha Krista 

Spasiteľa je kópiou slávnej sochy Krista 

v brazílskom Rio de Janeiro. 

Autorom celej výstavby je rodák z obce, pán Jozef 

Sroka, ktorý celú výstavbu financoval z rodinného 

rozpočtu. Je to súkromné vlastníctvo jeho rodiny. 

Monument sa týči v nadmorskej výške 686 

metrov, výška sochy je 9,5 metra, rozpätie rúk je 
7 metrov a celá socha aj s podstavcom váži 

23 ton. Vybudované dielo má kaskádovitý 

charakter. V dolnej časti sa nachádza kaplnka, 

Božieho milosrdenstva, v strednej časti sa 

nachádza socha svätého Jána Pavla II, a nad tým 

sa týči socha Krista Spasiteľa. Celá táto krása je 
umocnená pekne udržiavaným prostredím. Po 

skončení svätej omše, ktorú slúžil náš dôstojný 

pán farár, sme si individuálne prezreli jednotlivé 

diela. Plní dojmov a zážitkov sme sa vracali 

domov. 

Veľká vďaka patrí pánovi farárovi za 

zorganizovanie farskej púte a pánovi Jendrolovi 

a jeho rodine za zabezpečenie odvozu pre menej 

zdatných, ktorí by nezvládli výstup na tento kopec 

a za občerstvenie, ktoré pre nás pripravili. 

Janka Koštieliková 

 
Pre veľkéLavice v kostole  

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwsfnTzqPPAhWKfRoKHemxCmMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpEBnHLsf2K8&bvm=bv.133387755,d.d24&psig=AFQjCNH9CSzGLm5iHVpW3opMvFciwKSTTQ&ust=1474655607067695
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Dejiny farnosti Košeca 
Dejiny farnosti – 8. časť 

Novým farárom v Košeci sa po vdp. Emmanuelovi 

stal Jozef Monček, ktorého Emmanuel „ľúbil“ ako 

vlastného syna. Na košeckú faru bol uvedený 

4. decembra 1890 a stal sa aj dekanom ilavského 

dekanátu. V roku 1890, keď sa Jozef Monček stal 

košeckým farárom, uvádzalo sa, že počet veriacich 

bol nasledovný: v Košeci 942, Ladce 622, Veľké 

Podhradie 712, Nozdrovice 25, Tunežice 258, na 

železničnej stanici žilo 16 katolíkov. Spolu 2 675.  

Jozef Monček sa narodil v roku 1841 v Beluši. Za 

kňaza bol vysvätený v roku 1864. Potom bol 

kaplánom v Slatine nad Bebravou, v roku 1866 

pôsobil ako vojenský kaplán. V roku 1867 bol 

kaplánom v Pruskom, v roku 1868 v Bánovciach 

nad Bebravou, v roku 1869 v Považskej Bystrici, 

v roku 1872 pôsobil ako duchovný vo väznici v Ilave. 

Od 4. decembra 1890 bol farárom v Košeci. V roku 

1900 dostal titul čestného prepošta. V roku 1910 
odišiel za kanonika do Nitry, kde aj zomrel 13. apríla 

1914. 

Nový kostol 

V roku 1921 bol interiér kostola vymaľovaný 

v secesnom slohu maliarom Olšinským. V roku 1922 

bol do kostola dodaný novy hlavný oltár a oltár 

k Božskému Srdcu Ježišovmu. 

Pri prechode frontu 1945 v poslednú aprílovú 

nedeľu pred obedom zahájili ruské útočiace oddiely 

mínometnú a delostreleckú paľbu z ľahkých 

mínometov. Strieľali na kostolnú vežu v domnienke, 

že na veži je pozorovateľňa. Ale tá bola na povale 

novopostaveného poschodového domu mlynára 

Krupičku pri kostole. Delostrelecká paľba poškodila 

prednú fasádu kostola a eternitovú strechu kostola. 

Už v roku 1945 sa rozhodlo, že poškodený kostol sa 

opraví. Pán farár Kocúr urobil zbierku v celej 

farnosti, ktorá dopadla sľubne. Cirkevný výbor 

farnosti sa spoločne uzniesol na postupe opravy. 

Vedením všetkých prác bol poverený murársky 

majster Jozef Surový, ktorý bol zamestnaný 

v Ladeckých cementárňach. Správa továrne ho 

uvoľnila na dobu trvania prác na kostole. 

Drevo na dosky, fošne a lešenie darovali urbárnici 

a Lesné družstvá obcí Košeca, Tunežice, Ladce, 

Nozdrovice a Košecké Veľké Podhradie. Potrebný 

štrk a piesok navozili furmani z Košece a Nozdrovíc. 

Dva vagóny cementu a 2 vagóny kusového vápna 

darovali Ladecké cementárne a vápenky. Lešenárske 

a murárske práce robili murári a tesári, všetko 

obyvatelia Košece pod vedením Jozefa Surového. 

Priamo zo zápiskov Jozefa Surového: „Najväčšiu 

starosť sme mali so zháňaním železa na zhotovenie 

potrebného množstva kramlí na také veľké lešenie, 

aby bolo bezpečné. Ako sme tak utrápene rozjímali 

raz podvečer sediac pri kostole na kope navozeného 

lešenárskeho dreva, keďže ani ja a ani pán farár čo 

sme pochodili známe obchody v Púchove, Bystrici, 

Trenčíne a aj na Morave sme nezohnali dostatok 

železa. Keď tu zrazu zastavilo osobné auto a prišiel 

k nám postarší pán, že čo tak rozjímame, nad čím sa 

trápime, že nám možno poradí. Ja mu hovorím, že 
chceme stavať lešenie okolo kostola a na vežu. Už 

máme všetko, len to hlavné nemôžeme pozháňať -  

 kramle. On sa usmial a predstavil sa nám ako 

hlavný inžinier od stavby Hydrocentrály v Dubnici. 

Príďte ráno ku mne do kancelárie na stavbu, dám 

Vám lístok na 5000 kramlí. Práve rozoberáme 

lešenie a nemáme na to ľudí, čo by to zbierali. Ale 

ľudí na zbieranie si musíte so sebou doviezť. 

Ráno som už mal lístok na kramle a starý Betusčín 
dostal 10 mládencov, tí pozbierali tú ohromnú kopu 

kramlí. 

Kramle boli síce pokrivené, firmu by to rovnanie 

a zbieranie vyšlo drahšie ako nové kramle. A tak 

sme ich doviezli na dvor ku kováčovi Barenyiemu, 

ktorý nemal práve robotu a s ním sme ujednali, že 

kramle v ohni vyrovná.“ 

Murári a tesári mali hodinovú mzdu 15 Kčs. 

Pomocníci pri murároch a tesároch pracovali po 

poradí domov zdarma. 

Práce na oprave kostola trvali 2 mesiace a bolo 

vyplatených 179 000 Kčs v starej mene. 

Pri ukončení týchto prác bola postavená v tomto 

kostole aj Lurdská jaskyňa. Na tom mieste je mocný 
múr kostolnej veže 3 metre široký z veľkých 

a mocných kameňov. Na stavbu bol krátky čas, lebo 

za 14 dní mal prísť posvätiť jaskyňu biskup Koyš 

z Ameriky, rodák z Veľkého Košeckého Podhradia.  

Tak sa vylámal otvor v nosnom múre. Vec sa 

podarila, lebo skaly boli tak uložené, že ich nebolo 

treba lámať. Vtedy každý hovoril, že je to zázrak, že 

sa tam vmestí tá jaskyňa. 

Kvádre na Lurdskú jaskyňu vyrobil z tufového 

kameňa majster Surový. Za týždeň bola jaskyňa 

postavená. Nádenníci dostali za prácu 4000 Kčs 

a majster za murársku prácu dostal za 6 dní 

2000 Kčs. 

 

V roku 1948 urobil farár Kocúr v obci Košeca 

zbierku na zakúpenie elektrických vežových hodín 

na vežu kostola. Zbierka sa vydarila. Prispeli na ňu 

aj občania evanjelického náboženstva. 

Ciferníky upevnil za 4 dni majster Surový bez 

veľkého lešenia, len z rebríka vysunutého z okna 

veže, pričom mu pomáhal Mikuláš Palček, tiež 

murár. 

Farár Kocúr za svojho pôsobenia v Košeci dal ešte 

zhotoviť dlažbu do celého kostola a dal vyhotoviť do 

dreva vyrezávanú krížovú cestu a  zhotoviť nové 

okná na kostole z farebného skla.  

Farár Anton Kocúr bol v 1954 preložený na faru 

v Slopnej. 
Pokračovanie nabudúce 
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Farský deň po štvrtý krát 

2.7.2016 Turistika, výlety, šport 

V sobotu 2. júla sme sa opäť stretli na už 

štvrtom farskom dni. Deti si z chuti 

zasúťažili a všetci čo prišli sa príjemne 

pobavili. Vyhral každý kto prišiel! 

Počasie nám prialo na 100% a ani vysoké teploty 

nikoho neobrali o dobrú náladu. Chvalabohu bolo 

dosť limonády a aj piva ku gulášu. Znova a znova 

treba poďakovať tým, čo prispeli svojou ochotou 

a úsilím urobiť niečo nad rámec bežných 
povinností.  

Predovšetkým ďakujeme Pánu Bohu, ale aj pánovi 

farárovi a celej pastoračnej rade, ktorá podujatie 

organizovala s veľkým nasadením už niekoľko 

týždňov dopredu. Ďakujeme tiež turistom 

a poľovníkom za tradične vynikajúci guláš, 
hasičom, ktorí deťom urobili v júlovom horúcom 

počasí obzvlášť veľkú radosť, všetkým sponzorom 

čo prispeli finančne alebo materiálne.  

 

Vďaka každej ochotnej ruke čo sa neváhala pridať 

k dielu pri chystaní, obsluhovaní a spratúvaní. 

Mali toho naozaj veľa. Pán to ale dobre vie a na 
nič z toho nikdy nezabudne a s požehnaním 

meškať určite nebude!  

My ale nesmieme zabudnúť mimoriadne 

poďakovať obzvlášť deťom a obetavým farníkom, 

čo s nimi už niekoľko mesiacov vopred 

pripravovali nádherné predmety, ružence, 
obrázky, prívesky, magnetky, dózy a neviem čo 

ešte, ktoré sme si mohli zakúpiť. 

 

 Naozaj ďakujem každému kto deti kúpou podporil 

a neváhal častokrát aj priplatiť trochu naviac - 

veď celý výťažok z toľkej námahy je venovaný na 
opravy nášho farského kostola. A deti si môžu 

spokojne s istotou povedať, že aj ony prispeli na 

takú veľkú vec. Možno o tom raz budú hovoriť aj 

vlastným deťom keď sa v kostole pozrú na nové 

okná.  Juraj Čapla 

Kresťanský spevokol Košeca oslavuje... 

18.9.2016 Z diania vo farnosti 

V nedeľu 18. septembra 2016 sa v Kultúrno-

športovom centre v Košeci uskutočnil 

slávnostný koncert pri príležitosti osláv 30. 

výročia založenia Kresťanského spevokolu.  

Spevácky zbor pripravil viac ako hodinový 

program, v rámci ktorého predstavil žánrovú 

rôznorodosť svojho repertoáru. Pri tejto príležitosti 

bola pripravená i malá knižočka s informáciami 

a zaujímavosťami z histórie a života speváckeho 
zboru a bola darovaná všetkým návštevníkom 

koncertu. Spevácky zbor tiež nahral svoje prvé CD 

s názvom „Keď sa Kristus zrodil“. V prípade 

záujmu o CD kontaktujte vedúceho zboru pána 

Viliama Zermegha. 

 

V závere koncertu zablahoželal zboru i starosta 
obce Košeca pán Radomír Brtáň a táto udalosť 

bola zaznamenaná i v pamätnej knihe obce 

Košeca. 

 

Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporujú 

činnosť nášho zboru a podieľali sa na príprave 

osláv i koncertu, patrí veľké poďakovanie. 

Mirka Poliaková, členka spevokolu 

Správne riešenia z čísla 2/2016:  Osemsmerovka: „Ježišu dôverujem Ti“ 
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