
Košecké zvony 
 

Noviny farnosti Košeca - pre Košecu – Nozdrovice – Košecké Podhradie III. Ročník 4/2016 
 

 

Nebojte sa!  

Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí,  

lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán. 

Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. 
 

Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje. 
 

Lukáš 2, 10-14 
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INFORMÁCIE FARSKÉHO ÚRADU 

Sväté omše počas Vianoc  

24.12.2015 (sobota)  ŠTEDRÝ DEŇ 

 07:30  Košeca  

 22:30  Veľké KP  

 24:00  Košeca  

BETLEHEMSKÉ SVETLO  13:00 – 16:00  

25.12.2016 (nedeľa)  BOŽIE NARODENIE 

  07:00  Košeca  

 08:00  Malé KP  

 09:15  Košeca   

 10:30  Veľké KP 

15:00  Košeca - JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ 

26.12.2016 (pondelok) SV. ŠTEFAN 

 07:00  Košeca 

 08:00  Malé KP 

 09:15  Košeca 

31.12.2016 (sobota) SV. SILVESTER 

 16:30  Košeca  

svätá omša s koncoročným poďakovaním 

1.1.2017 (nedeľa)   NOVÝ ROK 

 07:00  Košeca 

 08:00  Veľké KP 

 09:15  Košeca 

6.1.2017 (piatok)  Zjavenie Pána - Traja králi 

 07:00  Košeca 

 08:00  Veľké KP 

 09:15  Košeca 

Pri svätých omšiach požehnáme Trojkráľovú vodu. 

8.1.2017 (nedeľa)   KRST PÁNA 

 07:00  Košeca 

 08:00  Malé KP 

 09:15  Košeca 

15:00  Košeca – NOVOROČNÝ KONCERT 
 

 

 

V prvom štvrťroku 2017 slávime... 
1.1. 

 

Panna Mária Bohorodička – Nový rok 
3.1. 

 

Najsvätejšie meno Ježiš 
6.1. 

 

Zjavenie Pána – Traja králi 
8.1. 

 

Krst Krista Pána 
21.1. 

 

Sv. Agnesa, panna a mučenica 
24.1. 

 

Sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi 

25.1. 
 

Obrátenie sv. Pavla 

28.1. 
 

Sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ cirkvi 
31.1. 

 

Sv. Ján Bosko, kňaz 
2.2. 

 

Obetovanie Pána (Hromnice) 

11.2. 
 

Panna Mária Lurdská 
22.2. 

 

Katedra sv. Petra, apoštola 

1.3. 
 

Popolcová streda 

5.3. 
 

1. pôstna nedeľa 

12.3. 
 

2. pôstna nedeľa 

19.3. 
 

3. pôstna nedeľa 

19.3. 
 

Sv. Jozef, ženích Panny Márie 

25.3. 
 

Zvestovanie Pána 

26.3. 
 

4. pôstna nedeľa 
   

Oznamujeme a pozývame 
24.12. 

 

BETLEHEMSKÉ SVETLO  

Na Štedrý deň v čase od 13:00 do 16:00 hod. si môžete 
vo farskom kostole prevziať Betlehemské svetlo. 

25.12.  JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ 

Deti z našej farnosti v rámci adventnej prípravy na 
Vianočné sviatky pre nás aj v tomto roku nacvičili 
program. Prostredníctvom piesní a scénok nám priblížia 
vianočný príbeh narodenia Ježiša. 

Počas vianočného obdobia deti koledami a vinšmi 
ohlasujú radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách. 
Súčasne zbierajú financie, ktorými Dobrá novina 
podporuje rozvojové projekty v Afrike. Podporte Dobrú 
novinu prijatím koledníkov. 

6.1.‘17 
 

TROJKRÁĽOVÝ TURISTICKÝ 

VÝSTUP NA VRCH SOKOL 

OKST v Košeci vás už tradične pozýva na otvorenie 
turistickej sezóny v roku 2017, ktorá začína výstupom 
na vrch Sokol. Po skončení výstupu sa pri bývalej osade 
Sokol uskutoční novoročná pobožnosť. 

26.-27.12.  DOBRÁ NOVINA - KOLEDNÍCI 

2222 
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Poďakovanie za úrodu 
9.10.2016 Duchovné slávnosti vo farnosti 

„Prichádzame k Tebe, Pane, so srdcom 

plným radosti a spoločne Ti chceme 

poďakovať: Za dni, ktoré nám dávaš, Ti 

ďakujeme, za všetky plody zeme Ti 

ďakujeme...“ 

V rámci svätej omše sme poďakovali Pánu Bohu 
za úrodu, ktorú sme s jeho pomocou dopestovali 

na našich poliach a v záhradách. 

Farský kostol vyzdobili obdivuhodnými obrazmi 

a aranžmánmi vytvorenými z plodov, semienok 

a kvetov naši veriaci. Aj čas, ktorý venovali tvorbe 
týchto diel, príprave výzdoby v kostole je ich 

prejavom ich vďaky a oslavou Božieho diela všade 

okolo nás.  ReD 

 

 

 

 
 

Príbeh milosrdenstva 

13.11.2016 Svätý rok milosrdenstva 

Pred záverom Svätého roku milosrdenstva 

sme prijali pozvanie speváckych zborov 

„Shema“ a „Zbor Bohom Zvolaný“ k rozjíma-

niu nad piesňami a Božím slovom. 

Projekt Príbeh milosrdenstva vznikol z iniciatívy 

mládeže v Kysuckom Novom Meste pri príležitosti 

Svätého roku milosrdenstva. Je to hudobno-

dramatické dielo, ktoré pozýva ľudí k hlbšiemu 

rozjímaniu nad Božím slovom a piesňami. 

Dramatický celok vystavaný z piesní je pretkaný 
Božím slovom, zväčša podobenstvami zo Svätého 

Písma a Blahoslavenstvami, ktoré sa viažu k roku 

Božieho milosrdenstva. 

Kto prišiel, neľutoval. Všetkým aktérom srdečne 

ďakujeme za nádherný zážitok. Nech im Pán 
mnohonásobne odplatí za všetko vynaložené 

úsilie. 
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Obnova okien vo farskom kostole 
 Informácie Farského úradu 

V tomto roku sa nám podarilo vymeniť tri 

okná na kostole. Staré okná, aj keď na prvý 

pohľad sa zdajú v poriadku, už nespĺňajú 

svoj účel. 

Jednotlivé kovové spoje narušil zub času hrdzou, 

hrozilo, že niektoré poškodené časti vitrážových 

skiel môžu vypadnúť. Pri silných dažďoch 

dokonca cez okná tiekla do kostola voda, čo 

samozrejme škodilo maľbe i samotným múrom 
kostola.  

Nové okná majú hliníkový rám. Novovyrobená 

vitráž (presne podľa pôvodnej) je vložená do 

tepelne izolačného dvojskla a tak namiesto 

jedného skla máme teraz na kostole okná 

s "trojsklom".  

Veľkých okien máme na kostole sedem. Päť z nich 

sa bude dať otvárať, čo zvlášť v letných mesiacoch 

prispeje k lepšiemu vzduchu v kostole. Okrem 

okna na chóre sa ostatné otvárajú pomocou 

elektromotora.  

Cena jedného okna je 6 000 eur. V cene je výroba 

vitráže, rámu, skiel, elektromotor, demontáž 

starých a montáž nových okien.  

Aby ste mali predstavu, niekoľko čísel: okno je 

vysoké takmer 5 metrov a široké 2,4 metra. 

Podstatnú časť doby výroby a ceny tvorí vitráž. Na 
jedno vitrážové okno bolo použitých: 9 druhov 

farebných a čírych skiel a 20 kg cínu. Spolu asi 

500 rôzne veľkých kúskov skla. Niektoré sa 

maľujú a vypaľujú v peci. Tvorca vitráže každé 

sklíčko pri opracovaní zoberie minimálne 6-krát 
do rúk.  

V budúcom roku chceme pokračovať vo výmene 

ďalších okien.  

Pán Boh zaplať za Vaše modlitby a za každý dar 

na dobré dielo. 

Ján Čepela, farár 

 

 

 

 

Žehnajúca modlitba rodiča za deti 
 Modlitby 

Rodičovské požehnanie akýmikoľvek slovami má 

veľkú silu. 

Pane Ježišu, vystri svoju ruku nad moje deti 

a požehnaj ich. Prosím Ťa, zahrň ich svojím 

milosrdenstvom a láskou. Zmiluj sa nad nimi 

a odpusť im všetky hriechy. Prikry ich svojou 
krvou a chráň ich myseľ, srdce i vzťahy. Uzdrav 

svojou láskou všetky citové zranenia ich sŕdc. 

Osloboď ich od všetkých vplyvov Zlého. Ochraňuj 

ich na cestách, Pane Ježišu, v Tvojom mene im 

žehnám pokoj duše, čistotu srdca a osloboď ich 
od zlých myšlienok, slov a skutkov. Žehnám im 

lásku, radosť, pokoj, životnú múdrosť, chuť do 

modlitby a k plneniu si povinností, srdce plné 

lásky k Tebe a k ľuďom. 

Chráň ich v živote pred úkladmi Zlého, pred 

závislosťami rôzneho druhu a nemravnosťou. 
Požehnaj ich šťastím duše a všetkým potrebným 

pre život. Žehnám ich v Tvojom mene, aby boli 

zdravé duchovne, duševne i telesne, aby prišli do 

neba s celou našou rodinou. Pane Ježišu, 

ďakujem Ti, že si pri nich a že ich žehnáš. 
Požehnaj i mňa, aby som sa k nim správala 

s Tvojou trpezlivosťou, múdrosťou a láskou.  

Amen 
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Modlitba piatich prstov 

 Modlitby 

Modlitbu napísal pápež František, keď bol 

ešte arcibiskupom v Buenos Aires. Hodí sa 

napríklad ako večerná modlitba… 

Krok 1: 
Palec je prstom najbližším k Tebe. Začni modlitbou za 
tých, ktorí sú Ti najbližší. Sú to osoby, na ktoré si 
spomenieš najskôr. Modliť sa za tých, ktorých 
milujeme, je “sladkou povinnosťou”. 

Krok 2: 
Susedný prst je prstom ukazujúcim – ukazovák. 
Pomodli sa za tých, ktorí vychovávajú, kážu, 
vzdelávajú a liečia. Oni potrebujú podporu a múdrosť, 
aby sprevádzali iných správnym smerom. Nech stále 
budú prítomní v tvojich modlitbách. 

Krok 3: 
Prostredný prst – tzv. prostredník je najvyšší z prstov. 
Pripomína nám našich vodcov, politikov, prezidentov, 
biskupov a kardinálov; tých, ktorým bola daná moc. 
Oni veľmi potrebujú Božie vedenie. 

Krok 4: 
Ďalší prst je prstom srdca – prstenník. Prekvapivé, ale 
je našim najslabším prstom. Pripomína nám modlitbu 

za slabých, chorých, strápených a obťažkaných 
problémami. Aj oni potrebujú tvoju modlitbovú 
podporu. 

Krok 5: 
Na konci je náš malíček, najmenší zo všetkých. Má 
nám pripomínať modlitbu za seba samého. Keď 
ukončíš modlitby za štyri vyššie vymenované skupiny, 
potom uvidíš svoje vlastné potreby v inej perspektíve a 
budeš pripravený, aby si sa pomodlil za seba samého 
spôsobom viac pravdivým a skutočným. Amen. 

 

Aj Ty buď dobrý ako Mikuláš! 

9.12.2016 Príspevky čitateľov 

Potešiť druhých, rozdeliť sa s tým, čo sme 

dostali - no, dnes to nie je také samozrejmé, 

ako kedysi. V adventnom čase, inšpirovaní 

dobrotou sv. Mikuláša a (ne)končiacim Rokom 
milosrdenstva, sme v základnej škole 

vyhlásili zbierku "mikulášskych" sladkostí 

pre deti, ktorých život nie je veľmi sladký - 

žijú v detskom domove. 

A verte - neverte (ale verte, naozaj to tak bolo ), 
za tri dni sme vyzbierali šesť veľkých krabíc 

plných všakovakých sladkostí. Deti, (ale i rodičia 

a p. učiteľky) so žiariacimi očami nosili väčšie 

i menšie balíčky, čokolády, keksíky, cukríky, 

perníky... so želaním, „aby ich to potešilo...“. 

Potešilo! Sladkosti sme roztriedili a v piatok 
9.12.2016 sme ich odovzdali deťom v Detskom 

charitnom dome v Považskej Bystrici. Jeho 

zriaďovateľom je Žilinská diecéza a aktuálne tam 

je umiestnených 19 detí. 

Pravdaže, najväčšiu radosť z darčeka mali tí 
najmenší, no a naše pocity by sa dali zhrnúť do 

troch „R“: Radosť * Rozdávaním * Rastie! 

žiaci ZŠ s p.uč. NBV Tomanovou 

 

 
 

 

Nezabúdajme na duše zosnulých 

1.11.2016 Duchovné aktivity vo farnosti 

Ak chceš, aby sa Boh nad tebou zľutoval, 
maj ty zľutovanie so svojím blížnym 

v očistci. (sv. Augustín) 

Lásku, ktorú prejavíme dušiam v očistci, dostaneme 

späť. Svätá Katarína 

z Bolone povedala: „Keď 

som chcela od Boha získať 

nejakú milosť, prosila som 

duše v očistci, aby o to 

prosili v mojom mene. Na 

ich príhovor som vždy 

dostala to, o čo som 
prosila“. 

A svätá Terézia z Avily 

uisťuje, že všetko, o čo 

prosila na príhovor duší 

v očistci, dostala.  

I my sme sa spoločne pomodlili za našich zosnulých, 

za duše v očistci na pobožnostiach konaných na 

cintorínoch v našej farnosti začiatkom novembra. 

Modlime sa za duše v očistci neustále, pretože ony 

prosia za nás.  ReD 
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Spevokol cestuje... alebo Svätý rok 
milosrdenstva v našom speváckom zbore 

 Turistika, výlety, šport 

V mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva 
sme v našom speváckom zbore zaznamenali 

niekoľko dôležitých udalostí. V septembri 

sme oslávili výročie založenia Kresťanského 

spevokolu v Košeci a v polovici októbra sme 

sa s nádejou v srdci a s túžbou vyprosiť si 
Božie milosti vybrali na púť do Assisi 

a večného mesta Rím. Prinášame vám 

krátku fotoreportáž z tejto púte, ktorej sa 

zúčastnili takmer všetci členovia zboru so 

svojimi priateľmi a rodinnými príslušníkmi. 

Naplnení očakávaniami sme prvý deň púte strávili 
v talianskom mestečku Assisi. Spoznali sme 

rodisko zakladateľa rádu františkánov – 

sv. Františka z Assisi a sv. Kláry – zakladateľky 

rádu klarisiek. Navštívili sme nádherné baziliky 

v tomto meste – Baziliku sv. Kláry, Baziliku 
sv. Rufina, Baziliku sv. Františka a Baziliku 

Santa Maria degli Angeli a pozdravili sme nebesia 

i toto sväté mesto našimi piesňami. Sprievodca 

nám bohatým výkladom priblížil životy týchto 

svätcov a prechádzka mestom, ktoré si zachovalo 

svoj starobylý ráz, sa zapísala do našich 
spomienok. Ešte v ten istý deň sme docestovali do 

Ríma, kde nás čakalo príjemné prostredie hotela 

Fraterna Domus. 

Oddýchnutí a v dobrej nálade sme nasledujúci 

deň zamierili do centra mesta. Ďalším cieľom bol 
Vatikán so svojou históriou a monumentálnou 

krásou. Dopoludnia sme sa na námestí sv. Petra 

zúčastnili audiencie u Svätého Otca, pápeža 

Františka. Svätý Otec dal požehnanie všetkým 

pútnikom, ktorí pricestovali do Ríma. Touto 

cestou ho odovzdávame celej našej farnosti. 

 

Po audiencii sme ako modlitbové spoločenstvo 
vstúpili cez Svätú bránu do najväčšej baziliky 

sveta – Baziliky sv. Petra. Z vďačnosti sme 

i z tohto miesta poslali Bohu naše poďakovanie 

v podobe piesne a prosili o milosrdenstvo 

a milosti. Po prehliadke baziliky a námestia 
sv. Petra sme namierili svoje kroky do Baziliky 

svätého Pavla. V tejto bazilike sú obrazy všetkých 

pápežov od čias sv. Petra až po súčasnosť.  

 

Tretí deň v Ríme patril medzi tie najnáročnejšie. 

Začali sme ho v Bazilike Santa Maria Maggiore, 

kde sú uložené relikvie Ježiškových jasličiek. I tu 
sme poslali pozdrav do neba našou piesňou. 

Prezreli sme si tiež menšie chrámy v blízkosti 

baziliky a potom už na nás čakala história 

večného mesta Rím. Piazza Venezia, Kapitol, 

Rímske fórum, či Koloseum nás nadchli, a aj 

napriek únave sme pozorne počúvali historické 
udalosti a fakty z úst nášho sprievodcu. Po 

obedňajšej prestávke sme zamierili na Námestie 

sv. Jána v Lateráne. Po náročných dňoch bolo 

veľkou výzvou a zároveň obetou na kolenách 

prejsť po Svätých schodoch. V závere nášho 
putovania sme vstúpili do Lateránskej baziliky, 

v ktorej každý, v tichosti svojej duše, ďakoval 

Bohu za jeho dobrodenia a vyprosoval milosti pre 

naše rodiny i celú našu farnosť. 

Požehnanie nášho Nebeského Otca a príjemné 

počasie, ktoré nás prevádzalo počas celej cesty, 
zanechali v nás množstvo spomienok 

a nezabudnuteľných zážitkov. 

No k týmto pocitom chcem pridať i jeden vlastný. 

Som hrdá na ľudí, s ktorými som strávila tieto 

krásne dni. Som vďačná za porozumenie 
a láskavosť, ktorú sme si vzájomne počas púte 

prejavovali. Za trpezlivosť, dobrú náladu a za 

úsmev, ktorý nám nikdy nechýbal. Vďaka Ti, 

Bože, za všetkých ľudí dobrej vôle. 

Mirka Poliaková 

Rozlúčka s priateľom 

V našom speváckom 

zbore sme vo Svätom 

roku milosrdenstva za-

znamenali i smutnú 

udalosť. 

V posledný októbrový deň 

sa členovia Kresťanského 

spevokolu v Košeci na-

vždy rozlúčili s jedným zo 

svojich členov.  

Pán Miroslav Ilončiak 

bol vždy dobrým 

kamarátom, ochotným 

človekom, ktorý sa 

svedomito zúčastňoval skúšok a svojimi veselými 

príhodami rozveseľoval spoločné stretnutia. Bol to 
on, kto hlásal, že... 

... spievanie je modlitba.  

Ak spievaš, tak sa dvakrát modlíš, nášho Boha 
vrúcne prosíš.  

Daj mi, Pane, dobrý hlas, prosí každý jeden z nás. 

Ak to bude vôľa Tvoja, spievať Ti ja prídem znova. 

Zákerná choroba však zastavila jeho srdce, 

utíchol jeho hlas. V našom zbore už spievať 
nebude. No odišiel spievať Pánovi a ten ho iste 

zaradí do svojho nebeského speváckeho zboru. 

Viliam Zermegh, vedúci Kresťanského spevokolu 
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Postavte si svoj Betlehem. Predlohu vystrihni podľa prerušovanej čiary. Potom ju nalep na tvrdší papier. 

Jednotlivé časti a postavičky vymaľuj a povystrihuj. Nájdi si tvrdú podložku (vrchnák od krabice, kartón). Premysli 
si, ako časti rozložíš na podložke. Sivú časť postavičiek zohni, natri lepidlom a prilep na tvrdú podložku. Do 
Betlehema môžeš doplniť aj iné zvieratká a postavičky, dokresliť. Fotky hotových Betlehemov nám môžete poslať do 
redakcie. Budeme sa tešiť. Veľa zábavy  
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Prvá adventná nedeľa 

27.11.2016 Duchovné slávnosti vo farnosti 

Nedele adventného obdobia sú neodmy-

sliteľne spojené s adventným vencom – 

symbolom, ktorý nám pripomína blížiaci sa 

deň narodenia Pána. 

I my sme si v prvú adventnú nedeľu priniesli do 

kostola tie svoje, aby ich počas svätej omše 

požehnal náš pán farár Ján Čepela.  

V tomto roku sa však po prvýkrát požehnával 

i veľký adventný veniec v našej obci Košeca. 
Aj napriek nevľúdnemu a upršanému počasiu sa 

popoludní v parku zišlo veľa ľudí. Po čítaní 

Božieho slova a prosbách za našu farnosť i obec 

pán farár požehnal nový veniec i sviece, ktoré 

symbolizujú štyri nedele adventného obdobia. 

Obrad požehnania sprevádzal svojimi piesňami 
Kresťanský spevokol. Po požehnaní starosta obce 

Košeca, pán Radomír Brtáň, rozsvietil prvú 

sviecu, ktorá sa s pribúdajúcou tmou čoraz viac 

rozžiarovala.  

 

Nech svetlo prvej a každej ďalšej sviece na 
adventom venci aj v nás zažiari svetlom dobrých 

skutkov, aby sme v očakávaní blížiacich sa 

vianočných sviatkov rozdávali viac lásky, 

porozumenia a dobra okolo nás. 

Text a foto: Mirka Poliaková 

 

 

 

Návšteva hradu Strečno 

15.10.2016 Turistika, výlety, šport 

Krásnu slnečnú sobotu sme si spríjemnili 
návštevou hradu Strečno. Po absolvovaní cesty 
vlakom a kompou sme sa ocitli pod hradom, 

ktorý sa vypína nad riekou Váh.  

Po zdolaní viacerých schodov sme si prezreli repliku 
stredovekej dediny s názvom Paseka. Odtiaľ sme 
pomaly kráčali k bráne hradu, kde sme si vypočuli 
výklad o viacerých objektoch hradu. V interiéri sme 
videli exponáty – archeologické nálezy z 1. – 18. 
storočia nášho storočia. Medzi zaujímavé objekty 
patrili hlavná veža, ktorá mala obranný charakter, 
severný palác, kaplnka a cisterna na zachytávanie 
dažďovej vody. 

Najväčšou zaujímavosťou pre nás bolo, že Žofia 
Bosniaková zomrela ako 35-ročná na tuberkulózu a jej 
telo bolo nájdené po 45-tich rokoch neporušené 
v krypte ruiny kaplnky. Jej ostatky boli v roku 1729 
prenesené do kostola v Tepličke nad Váhom. 

Zaujímavá bola tiež informácia, že v roku 1994 
americkí filmári natočili na hrade Strečno film Dračie 
srdce. Filmové rekvizity sú vystavené v hradnej 
hladomorni. 

Prehliadku sme zakončili na nádvorí hradu, kde sme 
mali možnosť nahliadnuť do 88 metrov hlbokej studne. 
Táto studňa nemala žiadny romantický charakter, ale 
kopali ju studniari, ktorí boli za túto robotu platení. 

Plní dojmov sme si ešte prezreli okolitú prírodu Malej 
Fatry a spokojní sme odcestovali domov.  

Text: J. Koštialiková, Foto: M. Porubčanová 

 

Koniec sveta sa blíži! 

Príspevky čitateľov 

Áno priatelia, je to tak, skrátka to viem. Nie som 

síce žiadny vizionár ani mystik, je v tom bežná 

ľudská skúsenosť.  

Nemyslím tým totiž ten biblický koniec časov, ale 

ten, ktorý sa týka osobne každého z nás – našu 

smrť. Nemajme prosím z toho hrôzu, veď ako 

kresťania máme v Kristovi nádej, ktorá siaha oveľa 

ďalej ako je náš terajší čas.  

Advent, doba keď sa pripravujeme práve na príchod 
tejto nádeje na svet. Buďme teda pripravení, aby 

sme nedopadli ako tie nerozumné panny 

z podobenstva, lebo ani my nevieme kedy príde 

ženích a zavolá nás k sebe. Aby sme mohli vojsť na 

svadobnú hostinu, majme teda dostatok oleja 

v lampe nášho života. Dá sa kúpiť bez platenia pri 

každej úprimnej spovedi. Urobme to kým je čas, 

zatiaľ to ešte máme „vo svojich rukách“. 
Juraj Čapla 
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Vianočný (novoročný) punč 

 Recepty starých mám 

Suroviny: 0,5 l čierny čaj, 1 l červené víno, 0,3 l 

rum, 2 ks celá škorica, 7 ks klinčeky, 2 jablká, 

2 pomaranče, 4 PL med, sušené hrozienka 

a brusnice, pomarančový džús 

Postup: Uvaríme čaj, prilejeme víno a rum 
v ktorom sme namočili hrozienka a brusnice. 

Zohrejeme pod bod varu, pridáme škoricu, 

klinčeky, jablká a pomaranče nakrájané na 

kocky. Nakoniec pridáme med a podľa chuti džús. 

 

Detský punč 

Suroviny: 0,5 l ovocný čaj, 0,5 l jablkový džús, 

1/2 ks citrón, 1/2 ks pomaranč, 2 ČL med, 

vianočné korenie podľa chuti, kúsky ovocia  
 

Čaj a džús zohrejeme, pridáme šťavu z citróna 

a pomaranča (podľa chuti). Pridáme klinčeky, 

škoricu a med (podľa chuti). Nakrájame kúsky 

ovocia, napríklad jablko, mandarínky, pomaranč, 

hrušku. Všetko dobre premiešame. 

a  

 

 
 

 

 

 

 

Pre veľkéLavice v kostole  
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Dejiny farnosti Košeca 
Dejiny farnosti – 9. časť 

V roku 1959 bol preložený 

z fary Kolárovice do Košece 

na faru dekan Jozef Polčin. 

Narodil sa 26. októbra 1911 
v Rybanoch. Za kňaza bol 

vysvätený 17.6.1934 v Nitre. 

Po vysviacke bol kaplánom 

v Makove, v roku 1935 

v Nesluši a od 1936 admini-
strátorom v Kolároviciach. 

V roku 1952 bol menovaný dekanom dištrikcie 

Bytča. 

V Kolároviciach účinkoval až do 15. októbra 1959, 

kedy bol menovaný správcom fary v Košeci. Boh 

ho obdaroval mnohými prednosťami - mohutnou 
postavou, bol dobrým kazateľom, diplomatom, 

najmä počas 2. svetovej vojny, vyznal sa v práve 

a mal prirodzenú autoritu.  

V roku 1965 bol menovaný dekanom okresu 

Považská Bystrica a v roku 1969 dištrikčným 
dekanom Ilavským.  

Ďalšie ustanovenia v pastorácii: 1977 bol 

menovaný čestným kanonikom, 1980 sídelným 

kanonikom Nitrianskym. V roku 1990 bol 

menovaný pápežským prelátom. Do dôchodku bol 

prepustený v roku 1992. V roku 1996 oslávil 60 
rokov kňazstva. Zomrel 11. decembra 1995 vo 

veku 84 rokov. Pochovaný je na cintoríne 

v Košeci. Pohrebné obrady vykonal Ján 

Chryzostom, kardinál Korec. 

V Košeci sa dekan Polčin pustil do veľkej roboty. 
Práce si vyžiadali vysoké finančné náklady, ale 

veriaci keď videli, čo sa robilo usilovali sa 

finančne prispieť. 

V roku 1963 dal znovu postaviť sakristiu. 

V tom roku, dňa 4. augusta popoludní o 14:00 

hodine, vypukol požiar od elektrického vedenia 
v sakristii. V kostole v tom čase nebol nikto. 

Zhorelo všetko šatstvo, omšové kalichy, nábytok, 

omšové knihy a veľmi staré a cenné v koži viazané 

misály, vzácne staré ornáty. Zhoreli aj okná na 

sakristii.  
Škoda bola vyčíslená na 63 000 Kčs. Zo sakristie 

sa dostal oheň aj na kazateľnicu, ktorá úplne 

zhorela. Táto škoda sa nedá vyčísliť, lebo to bola 

stará rezbárska práca – umelecká pamiatka, 

ktorá bola po dostavbe tohto kostola prenesená zo 

starého kostola v roku 1830. 
V deň požiaru bolo šťastie, že sa práve viezli okolo 

bošácki požiarnici na požiarníckom aute 

z cvičenia zo Žiliny, kde boli preteky.  

Spoločne s košeckými požiarnikmi požiar uhasili. 

Nebyť včasného zásahu, bola by sa už od 
horúčavy škvariacej olejovej maľovky kostola 

chytila klenba kostola.  

Už sa chytil aj 13 metrov vysoký hlavný oltár 

kostola s obrazom Nanebovzatia Panny Márie. 

Ešte aj po 3 rokoch bolo v kostole cítiť zápach 

škvariaceho sa oleja a dym. 

 Dekan Polčin dal znovu vymaľovať kostol 

olejovou farbou, zhotoviť novú kazateľnicu 

a spraviť celkom nové elektrické osvetlenie. 
Boli tiež zhotovené nové točité schody na 

chórus tak, ako boli naplánované ešte v roku 

1791 pri stavbe kostola. 

Dekan Polčin v roku 1963 začal stavbu novej 

farskej budovy a v roku 1966 bola nová budova 

rím. katolíckej fary v Košeci dohotovená. 
Materiál a práce na stavbu farskej budovy činili 

280 000 Kčs. Sumu zozbierali farmári. 

Pri predaji starej farskej budovy v roku 1965 dal 

vyčleniť dekan pre účely JRD Košeca kus role, 

ohradiť a previesť na pozemok novej farskej 

záhrady pri starom cintoríne. 

V roku 1970 bol zariadený elektrický pohon 
zvonov a dané nové vežové okná. 

V roku 1975 dal Jozef Polčin rozobrať eternitom 

pokrytú strechu kostola, opraviť krov a pokryť 

ho akostným pozinkovaným plechom zhotoveným 

pre pokrývanie výškových striech a natrieť 

špeciálnou farbou. 
Čo veľmi potešilo veriacich, najmä starých ľudí 

a deti, že v roku 1976 dal pán dekan zhotoviť do 

celého kostola ústredné kúrenie. Ku tomu ešte aj 

podložky na sedadlá lavíc. 

Kostol bol znovu vymaľovaný v roku 1977. 
V tom istom roku dal doviezť z opusteného 

chrámu v českom pohraničí celú sadu 

kostolných lavíc z červeného smreka 

s rezbárskym vzorom a organ. 

V roku 1981 bol kostol v Košeci reštaurovaný, 

pozlátené boli oltáre, obrazy a krížová cesta. 
V roku 1989 sa rušil v Brne cintorín, z ktorého 

dekan získal kríž na cintorín v Košeci, kde bol 

dovtedy len drevený. Z toho roku pochádza 

i spovednica. 

Kostol v Ladcoch 
Dekan Polčin sa zaslúžil o vysúdenie kostola 

v Ladcoch. Súd bol ukončený v roku 1969. 

Následne bol kostol zreštaurovaný. Od roku 1970 

sa tu začali každú nedeľu a vo sviatok konať 

bohoslužby. 

V roku 1980 bol kostol v Ladcoch nanovo 
vymaľovaný a obnovené bolo elektrické vedenie. 

V rámci rekonštrukcie v roku 1982 boli pozlátené 

sochy a oltáre. Zavedené bolo el. vykurovanie. 

V roku 1988 bola spravená nová omietka zvonku 

kostola.  Pokračovanie nabudúce 
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Narodil sa Kristus Pán 
Omaľovánka 
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