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INFORMÁCIE FARSKÉHO ÚRADU 

Predveľkonočná svätá spoveď bude v našej 
farnosti v pondelok 10.4.2017. 
 Košeca:  16:00 – 17:30 

 Veľké KP:  16:00 – 16:45 

 Malé KP:  16:45 – 17:30 

OBRADY VEĽKÉHO TÝŽDŇA 

ZELENÝ ŠTVRTOK – 13. apríl 2017 

17:30 hod.-  Svätá omša vo farskom kostole 
 na pamiatku Pánovej večere 

 

VEĽKÝ PIATOK – 14. apríl 2017 

10:00 hod. Krížová cesta ulicami Košece 
17:00 hod. Obrady Veľkého piatka 
 Po skončení obradov Poklona  
 pri Božom hrobe do 21:00 hod. 
 

BIELA SOBOTA – 15. apríl 2017 

08:00 – 19:15 hod. Poklona pri Božom hrobe 
19:30 hod.  Veľkonočná vigília – oslava  
 zmŕtvychvstania Pána 
 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA- 16. apríl 2017 

Sväté omše: 07:00 hod. – Košeca  
 08:00 hod. – Veľké K. Podhradie 
 09:15 hod. – Košeca 
 10:30 hod. – Malé K. Podhradie 
 

 
Z FARSKEJ MATRIKY 
V roku 2016 bolo v našej farnosti: 

Krstov:  40 (2015: 27, 2014: 41, 2013: 41) 

Košeca 21, Nozdrovice 4, Košecké Podhradie 8,  

iné farnosti 7 

chlapci  25 najčast. mená: Šimon, Jakub 

dievčatá  15  najčast. mená: Lucia, Katarína, Hana 

Sobášov:  6 (2015: 8, 2014: 9, 2013: 12) 

Bolo to najmenej sobášov za posledné roky. 

Košeca 3, Košecké Podhradie 3, iné farnosti 6 

priemerný vek:  muži 32 r. 

    ženy 28 r. 

Pohrebov:  43 (2015: 39, 2014: 48, 2013: 35) 

Košeca: 26, Veľké KP: 9, Malé KP: 8 

 muži 24 priem. vek - 64,5 r. 

 ženy 19 priem. vek - 78,6 r. 

Na prvom svätom prijímaní bolo 20 detí. 

Údaje: Farský úrad 
 

V druhom štvrťroku 2017 slávime... 
2.4. 

 

Piata pôstna nedeľa 

9.4. 
 

Nedeľa utrpenia Pána 

13.4. 
 

Zelený štvrtok 

14.4. 
 

Veľký piatok 

15.4. 
 

Biela sobota 
16.4. 

 

Veľkonočná nedeľa 

17.4. 
 

Veľkonočný pondelok 

23.4. 
 

Nedeľa Božieho milosrdenstva 
25.4. 

 

Marek, evanjelista 
29.4. 

 

Katarína Sienská, panna a učiteľka cirkvi 

30.4. 
 

Tretia veľkonočná nedeľa 
3.5. 

 

Filip a Jakub, apoštoli 

7.5. 
 

Štvrtá veľkonočná nedeľa 

14.5. 
 

Piata veľkonočná nedeľa 

21.5. 
 

Šiesta veľkonočná nedeľa 

25.5. 
 

Nanebovstúpenie Pána 

28.5. 
 

Siedma veľkonočná nedeľa 

4.6. 
 

Zoslanie Ducha Svätého (Turíce) 

5.6. 
 

Svätodušný pondelok 

8.6. 
 

Náš Pán Ježiš Kristus, večný kňaz 

11.6. 
 

Najsvätejšia Trojica 

15.6. 
 

Najsvätejšie Kristovo telo a krv 

23.6. 
 

Najsvätejšie Srdce Ježišovo 

24.6. 
 

Narodenie Sv. Jána krstiteľa 

29.6. 
 

Peter a Pavol, apoštoli 
   

 
Bazilika svätého Františka, Assisi 

2222 
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Oznamujeme a pozývame 

14. apríl  Krížová cesta ulicami Košece 

Na Veľký piatok spoločne vykonáme už po štvrtý raz 
spoločnú modlitbu Krížovej cesty ulicami Košece. 
Pozývame vás k tejto verejnej duchovnej pripomienke 
Ježišovho utrpenia. 

14. máj  Sv. omša pri kaplnke Na Muškátke 

Pri kaplnke Panny Márie Fatimskej „Na Muškátke“ 
v Malom Košeckom Podhradí budeme spoločne sláviť 
svätú omšu s prosbou o jej ochranu a pomoc.  

4. jún 
 

Prvé sväté prijímanie v Košeci 

Naši malí farníci pristúpia po prvýkrát k sviatosti 
pokánia a k svätému prijímaniu. 

9. jún  Noc kostolov 

Srdečne pozývame všetkých aj v tomto roku na 
návštevu nášho chrámu vo večerných a nočných 
hodinách v rámci akcie Noc kostolov. 

25. jún 
 

Hodová svätá omša v Malom KP 

K úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho budeme sláviť 
svätú omšu pri soche v Malom Košeckom Podhradí. 
Spolu nasmerujeme i my svoje srdcia k Božskému 
Srdcu Ježišovmu. 

1. júl  Štvrtý farský deň našej farnosti 

Pozývame všetkých na obľúbenú farskú aktivitu – 
Farský deň, na ktorom si to svoje nájdu nielen deti. 

2. júl 
 

Hodová svätá omša vo Veľkom KP 

V nedeľu 2. júla, po sviatku Petra a Pavla, budeme 
sláviť hodovú slávnosť vo Veľkom Košeckom Podhradí. 

 

 

Krížová cesta na vrchu Butkov 

 

Notre Dame 
 

 

Keď zaznie chorál v našom chráme 

„Pod tvoju ochranu sa utiekame...“ 

Je to jak primknutie sa k mame 

Radostný pozdrav Prvej Dáme 

Ako dobre, že ťa tu máme! 
 

 

Ján Pekarík 

 
 

Povrazolezec 

 Príspevky čitateľov 

Do dediny prišli na hody rôzne atrakcie, medzi 
nimi aj povrazolezec. Postavil si dva vysoké stĺpy, 
natiahol medzi ne lano, vyliezol hore a začal 
chodiť sem a tam. Dolu sa začali zhromažďovať 
ľudia a tlieskali. Keď ich bolo ešte viac, nechal si 
artista vytiahnuť hore fúrik a majstrovsky s ním 
chodil po lane. Ľudí pribúdalo a ich obdiv 
k povrazolezcovi narastal. 

Artista si teda nechal do fúrika naložiť dve vrecia 
plné zemiakov a chodil s nimi vysoko medzi 
stĺpmi. Isto a bezpečne.  

Keď dolu pod lanom utíchol potlesk divákov tak 
na nich zvolal: Veríte, že by som každého z vás 
bezpečne previezol na druhý koniec?  

A všetci dolu volali: Veríme!  

Majster sa na chvíľku odmlčal a potom povedal: 
Tak poďte niekto hore a ja ho preveziem z jedného 
konca na druhý!  

Nenašiel sa ani jeden, čo by poslúchol. 

Je tak jednoduché stáť a volať „Verím“. Je však 
náročné vstúpiť do Ježišovho náručia a nechať sa 
ním preniesť zo starého života do nového! 

(podľa knižky od Maxa Kašparů) 

A tak je to často aj s nami priatelia. Som 
presvedčený, že väčšina z nás verí v Boha. Viac, 
alebo menej.  

Oveľa náročnejšie ako veriť v Boha je ale veriť 
Bohu. Síce sa modlím „...príď kráľovstvo Tvoje...“, 
ale aj tak si budujem svoje kráľovstvo a teraz 
mám z neho naozaj vykročiť? Práve teraz, keď mi 
je tak celkom fajn, alebo teraz keď mám práve 
túto chorobu, toto trápenie mám zmeniť svoje 
zvyky, opustiť územie ktoré tak dobre poznám? 

Ľahké to nie je, chce to odvahu, uveriť Jemu, že 
to nebude voľný pád. Lenže bez tejto odvahy to 
nikdy nezakúsim. Je to skúška, ktorá ma bude 
sprevádzať po celý život, tá odvaha si totiž žiada 
pevnú vieru. Pane verím, pomôž mojej nevere! Veď 
nechcem len stále stáť na zemi, volať verím 
a pritom neurobiť ani krôčik. 

Juraj Čapla 
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Vianočné obdobie 2016 vo fotografiách 

Duchovné dianie vo farnosti 

 
Ranné rorátne sväté omše 

 
Stromček zdobený detskými dobrými skutkami 

 

Jasličková pobožnosť 

 

Jasličková pobožnosť 

 

 

Posvätenie Betlehemov 

 
Dobrá novina 

 

Novoročný koncert nášho kresťanského spevokolu 

 
Trojkráľový výstup na Sokol 
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Dobrá novina 2016 

26.-27.12.2016 Duchovné dianie v Cirkvi 

Opakovane sa naša farnosť zapojila do 
projektu ,,DOBRÁ NOVINA´´. Týmto projektom 
sme obnovili koledovanie v našej farnosti. 
DOBRÁ NOVINA podporuje projekty v Afrike. 

Koledníci našej farnosti navštívili rodiny, ktoré sa 
nahlásili a chceli prispieť na Dobrú novinu. 
S požehnaním pána farára vyšli chlapci a dievčatá 
koledovať. Na cestu Dobrej noviny sa vydali 
s pripravenými piesňami a vinšmi, ktoré potešili 
i dojali našich farníkov. 

Veľká vďaka všetkým, ktorí sa zapojili do 
projektu, ľudom, ktorí podporili finančne tento 
projekt a prijali koledníkov vo svojich domácnos-
tiach. 

Celkovo sa vyzbieralo 901€, ktoré boli určené pre 
deti žijúce v Afrike. Na záver sa chceme 
poďakovať všetkým dobrovoľníkom, koledníkom 
a všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto projektu. 

 

V 22. ročníku Dobrej noviny sme si témou Deti 
sú srdcom zmeny predstavili Etiópiu.  

V jednom okrese oblasti Arsi sú to práve deti, 
ktoré spôsobujú vo svojom okolí zmenu 
zmýšľania a prinášajú novú pozitívnu energiu 
medzi ľudí. 

Okresné mestečko Karsa je vzdialené od hlavného 
mesta Addis Abeba približne 230km. Sídli v ňom 
organizácia HEfDA, ktorá vedie miestne komunity 
k zodpovednosti a samostatnosti. 

Obyvatelia okresu Munesa žijú prevažne 
vidieckym spôsobom života vo veľmi 
jednoduchých podmienkach. Postihnutie patrí 
medzi hlavné sociálne problémy, ktoré bránia 
ľuďom s postihnutím zapájať sa do sociálno-
ekonomických aktivít. Rodičia neposielajú svoje 
deti s postihnutím do škôl, pretože veria, že dieťa 
s akýmkoľvek postihnutím nemôže úspešne 
študovať a nedokáže sa nič naučiť.  

V novej fáze projektu získa prístup ku vzdelaniu 
cez 85 detí s rôznymi postihnutiami. 

Martin Rychlý 

 

Koncert Ján Pavol II s TV Lux 

19.12.2016 Príspevky čitateľov 

Multimediálny koncert JÁN PAVOL II. je 
spomienkou na 1. Slovanského pápeža, 
ktorý v našich srdciach stále žije. Dielo 
mapuje dôležité etapy života Svätého otca, 

ktorý bol pre mnohých z nás aj „náš“ pápež. 

Mesto Košice bolo 19. decembra 2016 po roku 
opäť dejiskom tohto unikátneho koncertu. 
Televízia Lux zorganizovala pre svojich divákov 
zájazd na toto jedinečné predstavenie. 

V dvoch častiach večera nám umelci predstavili 
Jána Pavla II. ako malého Karola, študenta, 
divadelníka, športovca, ale aj ako kňaza, 
biskupa a v neposlednom rade ako pápeža až po 
posledné hodiny života.  

Ide o jedinečnú formu spomienky na poľského 
pápeža spojená s vystúpením viacerých sólistov, 
viac ako 40-členného zboru a 60-členného 
orchestra opery Štátneho divadla. 

Projekcia fotografií a video záznamov na troch 
veľkoplošných LED obrazovkách s krásnymi 
svetelnými a laserovými efektami bola dôstojne 
doplnená sprievodným slovom moderátorov 
o živote pápeža a čítaním zo svätého písma. 

Zazneli hudobné diela Mozarta, Pucciniho, 
Čajkovského, Verdiho ale i pápežova obľúbená 
pieseň Bárka. 

Fotografie, reálne dokumenty, reportáže ale aj 
výpovede ľudí, ktorí sa osobne s Jánom Pavlom II. 
stretli, obnovili poznané, ale priniesli mnohým 
i nové a zaujímavé informácie a pocity, ktoré nás 
duchovne obohatili. 

Záštitu prevzali dvaja biskupi  
Patronát nad vyše dvojhodinovým multi-
mediálnym projektom, prevzal košický arcibiskup 
Bernard Bober a košický eparcha Milan Chautur. 

Počas večera sme si pripomenuli odkaz svätého 
Jána Pavla II., Spomienka na jeho život a odkaz 
nás, účastníkov a divákov, naplnila duchovnou 
silou a pomohla nám aj takýmto spôsobom sa 
dôstojne pripraviť na prichádzajúce Vianočné 
sviatky. 

Katka a Ľudmila Melišové 
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100 rokov od Fatimských zjavení 

 Duchovné dianie v Cirkvi 

13. mája 2017 uplynie 
100 rokov od fatimských 
zjavení Panny Márie. 

Pripomeňme si tiež, čo 
sa pred sto rokmi stalo 
neďaleko portugalského 
mestečka Fatima. 

Trom deťom – Lucii, Františkovi a Hyacinte – sa v roku 
1917 v období od 13. mája do 13. októbra šesťkrát, raz 
za mesiac, zjavovala Panna Mária. Deti boli čiastočne 
na toto mimoriadne zjavenie pripravené. Už v roku 
1916 sa im párkrát zjavil Boží anjel a žiadal ich, aby sa 
modlili a obetovali – a to nielen za seba, ale aj za celý 
svet. V tých časoch vrcholila 1. svetová vojna. Umierali 
tisíce vojakov i civilistov, na viacerých miestach Európy 
bol hladomor a vzbury, vznikol ateistický Sovietsky 
zväz. 
V deň prvého zjavenia 13. mája 1917 bola nedeľa. Deti 
pásli ovce v údolí Cova da Iria. Okolo jednej hodiny 

popoludní sa im nad malým dubom zjavila Panna 
Mária. Povedala deťom, že prichádza z neba, a chce, 
aby vždy trinásteho dňa v mesiaci prichádzali sem, a to 
počas šiestich mesiacov po sebe. Potom im povie viac. 
Správa o zjaveniach, a najmä to, že sa budú pravidelne 
opakovať, vzbudila veľký záujem všetkých obyvateľov, 
nielen veriacich. Preto 13. októbra 1917, keď bolo 
posledné zjavenie a mal sa udiať aj zázrak, prišlo do 
údolia Cova da Iria asi 70 tisíc ľudí. 
V ten deň pršalo, bola zima a fúkal nepríjemný vietor. 
Všetci boli presvedčení, že ak sa udeje zázrak, bude to 
potvrdenie pravdivosti Máriiných zjavení.  
Okolo poludnia dážď ustal. Deťom sa zjavila Panna 
Mária a spoza mrakov vykuklo slnko. Krátko nato sa 

stal zázrak nazývaný „tanec slnka“, ktorý videli všetci 
prítomní. Úplne jasné slnko sa začalo točiť a meniť 
rôzne farby. Rýchlo rotujúce slnko akoby padalo na 
zem a ľudia sa báli. Úkaz trval asi 10 minút. Zjavenie 
sa skončilo tak, že na pozadí upokojeného slnka sa 
ukázala Panna Mária. 
Lucia potom vravela, že aj keď sa Mária zjavuje 
v rôznych podobách, vždy si želá to, čo dobrá Matka – 
pomáhať ľuďom kráčať cestou svätosti. 
Panna Mária naliehavo žiadala, aby sa všetci polepšili, 
lebo ak neprestanú hriechmi urážať Boha a robiť si 
navzájom zle, príde iná vojna, horšia ako táto 
prebiehajúca. 

A, žiaľ, varovanie Božej Matky sa naplnilo. Prvá svetová 
vojna sa skončila a po nej prišla ešte horšia – 
2. svetová vojna, lebo ľudia nezačali lepšie žiť. 
Posolstvo Matky Božej Fatimskej je plné materinskej 
lásky. Ukazuje ľudstvu cestu, ako kráčať k svätosti. Iba 
pokánie je jedinou cestou k morálnej náprave. Pápež 
Pavol VI. v závere tretieho zasadania Druhého 
vatikánskeho koncilu (dňa 21.11.1964) zveril ľudstvo 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a zároveň vyhlásil 
Pannu Máriu za „Matku Cirkvi“. 

 

 

Úplné odpustky pri 100-ročnici Fatimských zjavení 

 Duchovné dianie v Cirkvi 

Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu 
prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských 
zjavení, v období od 27. novembra 2016 do 
26. novembra 2017, obdaroval úplnými 

odpustkami všetkých veriacich za nižšie 
popísaných podmienok. 

Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí: 

1) si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa 
zúčastnia niektorej slávnosti, či modlitby ku cti 
Panny Márie, pomodlia sa modlitbu Otče náš, 
Vyznanie viery (Verím v Boha) a budú vzývať 
Pannu Máriu Fatimskú; 

2) si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, 
ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte 
v ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo na inom 
vhodnom mieste, vo výročných dňoch zjavení 
(vždy 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) 
a kto sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti či 
modlitby ku cti Panny Márie, pomodlí sa Otčenáš, 
Vyznanie viery (Verím v Boha) a bude vzývať 
Pannu Máriu Fatimskú; 

3) vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo z iného 
vážneho dôvodu nemôžu cestovať, robia pokánie 
zo všetkých svojich hriechov s predsavzatím 
splniť, keď im to bude možné tri podmienky 
(svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na 
úmysel Svätého Otca) a pred malou soškou Panny 
Márie Fatimskej vo výročitých dňoch zjavení (vždy 
v 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) sa 
duchovne spoja s oslavami jubilea, pričom 
s dôverou odovzdajú svoje modlitby a bolesti 
alebo obety svojho života skrze Pannu Máriu 
milosrdnému Bohu. 

K získaniu úplných odpustkov je potrebné, aby 
veriaci robili pravé pokánie a splnili obvyklé 
podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, 
modlitba na úmysel Svätého Otca. 

Tlačová kancelárie Konferencie biskupov Slovenska 

 

 
Socha Fatimskej Panny Márie, Fatima 
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Úplné odpustky 

 Z katechizmu 

Pri rozhrešení vo sviatosti zmierenia sú 
odpustené hriechy, ale každý hriech má aj 
následok – trest, a ten sa dá zmazať 

získaním úplných odpustkov. 

Úplné odpustky môžeme získať pre seba 
alebo pre duše v očistci. 

Na získanie úplných odpustkov si treba vzbudiť 
úmysel získať úplné odpustky, vykonať dobrý 
skutok obdarený úplnými odpustkami a splniť tri 
nasledujúce podmienky: 

- Prijať sviatosť zmierenia 

- Pristúpiť k svätému prijímaniu 

- Pomodliť sa na úmysel Svätého Otca 

Okrem toho sa vylučuje akákoľvek trvalá záľuba 
k akémukoľvek hriechu, aj ľahkému. Tri uvedené 
podmienky sa môžu splniť niekoľko dní pred 
vykonaním predpísaného dobrého skutku alebo 
po ňom. 

Kedy môžeme získať úplné odpustky? 

Každý deň 
- Pri apoštolskom požehnaní pri zomierajúcich 

s krížom alebo obrazom Ukrižovaného 

- Pri udeľovaní sviatosti pomazania chorých 
v nebezpečenstve smrti 

- Ak sa veriaci s niekým pomodlí päť desiatkov 
posvätného ruženca a rozjíma o tajomstvách 

- Kto aspoň pol hodiny koná poklonu pred 
Najsvätejšou sviatosťou 

- Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne 
ustanovenými zastaveniami 

- Kto aspoň pol hodiny číta alebo počúva Sväté 
písmo 

- Kto sa modlí hymnus Akatist alebo ofícium 
Paraklis v kostole, kaplnke alebo v reholi 

V stanovených dňoch 
1. januára – pri verejnej pobožnosti účasť na 
speve alebo recitovaní hymnu Príď Duchu Svätý 
tvorivý 

každý piatok v pôstnom období – modlitbou 
Dobrý a preláskavý Ježišu po prijímaní pred 
obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného 

Zelený štvrtok – pri verejnej adorácii recitovaním 
alebo spevom Ctíme túto Sviatosť slávnu 

Veľký piatok – za nábožnú účasť na poklone 
kríža pri liturgickom slávení 

Veľkonočná vigília – za obnovu krstných sľubov 
pri slávení vigílie 

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého – 
zúčastnením sa na verejnom speve alebo 
recitovaní humnu Príď Duchu Svätý tvorivý 

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – 
zúčastnením sa na recitovaní hymnu Ctíme túto 
Sviatosť slávnu 

 Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – 
účasťou na verejnom recitovaní modlitby Najmilší 
Ježišu 

Slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla – 
nábožným uctením predmetu požehnaného 
Svätým Otcom alebo biskupom a modlitbou Verím 
v Boha 

2. augusta porciunkulové odpustky – nábožnou 
návštevou farského kostola, baziliky minor, 
katedrálneho chrámu alebo františkánskeho 
kostola a modlitbou Otče náš a Verím v Boha 

1. až 8. novembra – návštevou cintorína 
a modlitbou za zosnulých, môžeme získať 
odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam 
v očistci (raz denne) 

2. novembra – nábožnou návštevou kostola alebo 
kaplnky a modlitbami Otče náš a Verím v Boha, 
môžeme získať odpustky, ktoré možno privlastniť 
iba dušiam v očistci 

Slávnosť Krista Kráľa – účasťou v kostole na 
verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ 
ľudského pokolenia 

31. decembra – účasťou na verejnej ďakovnej 
pobožnosti na speve hymnu Teba, Bože, chválime 

V osobitných situáciách 
- Pápežské požehnanie (aj Urbi et Orbi) 

- Výročie krstu 

- Výročie posviacky kostola a oltára 

- Eucharistický kongres 

- Eucharistická procesia 

- Duchovné cvičenia 

- Ak kňaz udeľuje sviatosť pomazania chorých 
a udeľuje apoštolské požehnanie spojené 
s udelením úplných odpustkov 

- Slávnosť zakladateľa rehoľného inštitútu alebo 
spoločnosti apoštolského života 

- Výročie kňazskej alebo biskupskej vysviacky 

- Púť do niektorej svätyne 

- Prvé sväté prijímanie 

- Primície 

- Misie vo farnosti 

- Diecézna synoda 

- Pastoračná návšteva biskupa vo farnosti 
Zostavené podľa Enchiridion a Direktória na omše a liturgiu 

hodín, Daniel Dian 

 

 

 
Lateránska bazilika, Rím 
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Modlitby o dary Ducha svätého 

 Modlitby 

Keď mal Lolek (sv. Ján Pavol II) desať rokov, 
naučil ho otec modliť sa k Duchu Svätému. Každé 
ráno sa na kolenách spolu modlili a prosili 
o sedem darov Ducha Svätého. To ho priviedlo 
k hĺbke viery. Odvtedy sa každý deň, až do smrti, 
modlil túto modlitbu. 

 

Duchu Svätý, ty náš vodca a naša sila, ukáž 
nám, aké je nádherné smieť ti dôverovať a 
poslúchať Ťa. Obdaruj nás svojimi darmi:  

Daj nám dary múdrosti a rozumu, aby sme 
hľadali to, čo vedie k láske.  

Daj nám dar rady, aby sme vo všetkom 
spoznávali Božiu vôľu. 

Daj nám dar sily, aby sme v hodinách pokušenia 
zachovali vnútorný pokoj. 

Daj nám dar vedomosti, aby sme spoznávali 
tvoje zázraky v ľuďoch i vo veciach. 

Daj nám dary zbožnosti a bázne Božej, aby sme 
si ctili tvoje tajomstvá a rozhodne sa odvracali od 
hriechu. 

Duchu Svätý, buď v našom živote silou, ktorá 
nás povzbudzuje. 

Oživuj v nás vedomie, že sme sa Tebe zasvätili. 

Amen 

Buď v nás, s nami a medzi nami 
Príď, Duchu Svätý, tešiteľ zarmútených, daj, aby 
boli všetci smútiaci opäť naplnení radosťou! 

Príď, Duchu Svätý, zástanca biednych, pomôž 
všetkým, ktorí sú chudobní a opustení! 

Príď, Duchu Svätý, sila slabých a unavených, buď 
všetkým, ktorí už nemajú síl, oporou v živote! 

Príď, Duchu Svätý, pomocník osamelých, buď 
útočišťom tých, ktorí nikoho nemajú! 

Príď, Duchu Svätý, lekár chorých, daruj všetkým 
ľuďom zdravie tela i duše! 

Príď, Duchu Svätý, zmiluj sa nad nami! Buď 
v nás, s nami a medzi nami! 

O to Ťa prosíme dnes a vždy. Amen 

 

 
Nenechám vás ako siroty 

 Z cirkevných médií 

Prinášame plné znenie homílie Svätého Otca 
Františka na slávnosť Zoslania Ducha Svätého 
15. mája 2016. 

„Nenechám vás ako siroty“ (Jn 14,18). Ježišova misia, 

zavŕšená v dare Ducha Svätého, mala tento základný 
cieľ: znovu nadviazať náš vzťah s Otcom, poškodený 
hriechom; zbaviť nás stavu sirôt a prinavrátiť nám stav 
synovstva. 

Apoštol Pavol píše kresťanom v Ríme takto: „Veď všetci, 
ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. Lebo ste 
nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, 
ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom 
voláme: „Abba, Otče!“ (Rim 8,14-15). Tu vidíme 

obnovenie vzťahu: Božie otcovstvo v nás znovu účin-
kuje vďaka vykupiteľskému dielu Krista a daru Ducha 
Svätého. 

Duch Svätý je darovaný Otcom a privádza k Otcovi. 
Celé dielo spásy je dielom znovuzrodenia, v ktorom nás 
Božie otcovstvo prostredníctvom daru Syna a Ducha 
oslobodzuje zo sirotstva, do ktorého sme upadli. Aj 
v našich časoch nachádzame viaceré znaky tohto nášho 
stavu sirôt: tá vnútorná samota, ktorú zakusujeme aj 
uprostred davu a ktorá sa neraz môže stať 
existenciálnym smútkom; to nárokovanie si nezávislosti 
od Boha, ktoré sa spája s určitou clivotou po jeho 
blízkosti; ten rozšírený duchovný analfabetizmus, ktorý 

nás robí neschopnými modliť sa; tá ťažkosť vnímať 
večný život ako pravý a reálny, ako plnosť 
spoločenstva, ktoré klíči už tu a rozvinie sa za hranicou 
smrti; tá ťažkosť rozpoznať v druhom brata, nakoľko je 
synom toho istého Otca; a ďalšie podobné znaky. 

Oproti tomuto všetkému stojí v protiklade stav 
synovstva, ktoré je naším prvotným povolaním, je tým, 
kvôli čomu sme stvorení, naším najhlbším „DNA“, ktoré 
však bolo poškodené, a na to, aby sa obnovilo, sa 
žiadala obeta Jednorodeného Syna. Z nesmierneho 
daru lásky, ktorým je Ježišova smrť na kríži, vyprýštilo 
pre celé ľudstvo ako nesmierny vodopád milosti vyliatie 
Ducha Svätého. Kto sa pohrúži vo viere do tohto 

tajomstva znovuzrodenia, znovu sa rodí do plnosti 
synovského života. 

„Nenechám vás ako siroty.“ Dnes, na sviatok Turíc, 
nás tieto Ježišove slová vedú k premýšľaniu aj nad 
materinskou prítomnosťou Márie vo Večeradle. 
Ježišova Matka je uprostred spoločenstva učeníkov 
zhromaždeného pri modlitbe: je živou pamäťou Syna 
a živým vzývaním Ducha Svätého. Je Matkou Cirkvi. 
Do jej príhovoru zverme osobitným spôsobom všetkých 
kresťanov, rodiny a spoločenstvá, ktoré v tejto chvíli 
viac potrebujú silu Ducha Zástancu (Parakléta), 
Obrancu a Tešiteľa, Ducha pravdy, slobody a pokoja. 

Duch, ako to potvrdzuje opäť sv. Pavol, garantuje našu 
príslušnosť ku Kristovi: „Kto nemá Kristovho Ducha, 

ten nie je jeho“ (Rim 8,9). A upevňujúc náš vzťah 
príslušnosti k Pánovi Ježišovi nám Duch dáva vstúpiť 
do novej dynamiky bratstva. Prostredníctvom Brata 
spoločného všetkým, ktorým je Ježiš, môžeme vytvárať 
vzťahy s druhými novým spôsobom, už nie ako siroty, 
ale ako deti toho istého Otca, dobrého a milosrdného. 
A toto mení všetko! Môžeme na seba hľadieť ako bratia, 
a naše rozdiely len znásobujú radosť a úžas z toho, že 
patríme do tohto jediného otcovstva a bratstva. 

Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu 
 



Košecké zvony  1/2017 

9 

Združenie Zázračnej Medaily v Košeci 

 Duchovné dianie vo farnosti 

V nedeľu 18.12.2016 sme v našej farnosti 
privítali vzácnu návštevu z Nitry, sestričku 
Renátku a sestričku Gemu, zo spoločnosti 
dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. 

Svojou láskou a oddanosťou nás sprevádzali počas 

celého dňa. Zúčastnili sa na troch svätých omšiach, 
kde všetkých zúčastnených pozvali na spoločné 

stretnutie v našom kostole. Témou spoločného 

stretnutia bola: Podomová návšteva Panny Márie 

zázračnej medaily. 

Stretnutie sme začali spoločnou piesňou 

a modlitbou k Pane Márii. Sestra Gema nám na 

začiatku vysvetlila pôvod medaily. 

 

Počas stretnutia nám sestričky predstavili aj 

podomovú kaplnku Panny Márie Zázračnej Medaily. 

Tá sa stala vďaka nám všetkým prihláseným aj 

súčasťou našej farnosti. 

Podomová návšteva Panny Márie v našej 

farnosti 

Dňa 20.1.2017 pri sv. omši páter Jozef Garaj CM 
požehnal Kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily, 

ktorá začala putovať po našich domácnostiach. 

Počas svätej omše okrem hojnej účasti našich 

miništrantov, miništrovali aj dvaja bohoslovci, 

ktorých so sebou páter priviedol. Tí nás obdarovali 

krásnym úsmevom a veľkým pokojom. 

Po požehnaní kaplnky prvá rodina modlitbou 
prijatia, prijala kaplnku do svojej rodiny a tak 

začala putovať po našich rodinách. 

Kaplnka s Pannou Máriou pobudne v rodine týždeň, 

od nedele do nedele a podľa zoznamu putuje 

z rodiny do rodiny, kde ju s láskou a úctou 

prijímajú ľudia a vyprosujú si milosti, ktoré najviac 

potrebujú!  

 

 

 

Košecké združenia zázračnej medaily 
V našej farnosti je prihlásených 30 rodín. Jedna 
kaplnka je plne obsadená 25 rodín, aby sa počas 
roka dostala aspoň dva krát do tej istej rodiny.  
Na druhú kaplnku zatiaľ čakáme. Chcela by som 
Vás aj touto formou povzbudiť. Ak by ste sa 
chceli prihlásiť, stačí sa zapísať do zoznamu 

v kostole, aby sme 
v krátkom čase mohli 
do našej farnosti prijať 
aj druhú kaplnku. 

Na záver by som 
chcela poďakovať 
všetkým, ktorý sa 
zapojili do združenia 
zázračnej medaily. 
Dali ste do Vašich 
rodín novú nádej 
a spoločnú jednotu. 
Priamo do rodiny, ste 
vložili srdce. Jedno 
srdce, jedna duša, 
Ježiš. 

Modlitba v rodinách ostáva a stáva sa dobrým 
príkladom pre nové a nové generácie. Preto: 

„Matka naša, chceme Ťa medzi sebou, aby nás 
Tvoja prítomnosť priviedla k Ježišovi, aby milosti 
ktoré sálajú z Tvojich rúk vyplnili prázdnotu 
našich sŕdc, aby Ježiš, plod Tvojho života, zničil 
plody nášho egoizmu a odpustil nám naše 
previnenia. Chceme napodobňovať Tvoje čnosti: 
pokoru, poslušnosť, jednoduchosť, lásku a tak žiť 
vo väčšej jednote.“ 

„Bez hriechu počatá Panna Mária oroduj za 
nás, ktorí sa k Tebe utiekame.“ 

L. Mikušková 
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Nábožné združenie sv. Jozefa 

18.3.2017 Duchovné dianie vo farnosti 

V sobotu 18.3. sme v našej farnosti privítali 
ďalšiu vzácnu návštevu - bratov kapucínov 
z kláštora v Kremnických Baniach.  

Bratia slúžili svätú omšu, po ktorej nám 
predstavili Nábožné združenie svätého Jozefa - 
patróna dobrej smrti.  

Brat Lukáš nás poučil o duchovných dobrách 
a milostiach plynúcich pre každého zapísaného 
člena. Omšou nás sprevádzal hrou na gitare 
a spevom brat Milan. Na záver stretnutia sme 
mali možnosť sa do združenia sv. Jozefa zapísať.  

História Nábožného združenia sv. Jozefa 
Nábožné Združenie založil v r. 1913 blahoslavený 
Alojz Guanella (1842 -1915).  

S pomocou a so schválením pápeža sv. Pia X. 
sledujúc dva ciele: 

1) Rozširovať a zveľaďovať vo svete úctu sv. 
Jozefa, všeobecného patróna Cirkvi a zvláštneho 
patróna dobrej smrti. 

2) Usilovať sa vyvolať záujem u kňazov a laických 
veriacich o duchovné dielo modlitieb a dobrých 
skutkov na pomoc všetkým zomierajúcim, 
v každej chvíli a vo všetkých situáciách. Takto im 
napomáhať dosiahnuť milosť dobrej, svätej smrti 
- večného života.  

Primárne sídlo Nábožného združenia sa nachádza 
v Ríme pri chráme sv. Jozefa a zahŕňa milióny 
pridružených, zapísaných členov z celého sveta. 

"Svätý Jozef, pestún Ježiša Krista a opravdivý 
ženích Panny Márie, oroduj za nás a za tých, ktorí 
tento deň (túto noc) umierajú." 

 
Socha sv. Jozef vo farskom kostole 

a  

Ako sa stať členom? 

1) Nahlásiť svoje meno a priezvisko, bydlisko 
a rok narodenia do zoznamu v Primárnom sídle 
v Ríme alebo do zoznamu vedeného v niektorej 
riadne ustanovenej pobočke.  

Na Slovensku na tejto adrese: 

Nábožné združenie sv. Jozefa 

Kláštor kapucínov 

Horný Turček 319 

Kremnické Bane 967 01 

 

2) Cez deň, podľa možnosti sa modlievať aj 
viackrát nasledujúcu modlitbu:  

Svätý Jozef pestún Ježiša Krista a opravdivý 
ženích Panny Márie, oroduj za nás a za tých, ktorí 
tento deň (túto noc) umierajú. 

 

http://www.kapucini.sk 

 

 

Kalvária, Nitra 

Farská púť do Nitry, 2013 
Pre veľkéLavice v kostole  
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Dejiny farnosti Košeca 
Dejiny farnosti – 10. časť 

Veľký Veľkonočný pôst 

Ako to bývalo v Košeci od roku 1910 do roku 
1920 cez Veľký pôst. 

Počas Veľkonočného pôstu bola vo všeobecnosti 
povinnosť chodiť vo Veľkom pôste každý podvečer 
– mladí a starí - do kostola na Svätý ruženec 
a litánie a v piatok Krížovú cestu. Doma zostali 
len prestarlí, chorí a tí, čo kŕmili a napájali 
dobytok.  

V tom podvečernom čase a v piatok vôbec sa do 
krčmy nechodilo. A tiež pôst v jedení a pití sa 
prísne zachovával. Jedlá so zásmažkou s brav-
čovou masťou a lojom sa cez pôst vôbec nejedli. 
A prísne sa zachovávali aj „Kántry“. 

Na Zelený štvrtok, počas svätej omše, sa na 
rímsko-katolíckych chrámoch a vežiach „uviazali 
zvony“, všetky, aj tie najmenšie.  

„Uviazanie“ sa robilo 
tak, že zvonár urobil 
na ťahacom povraze 
slučku a tú navlie-
kol na bicie srdce 
zvonu a tak sa zvon 
ťahaním povrazu 
nerozkolísal. Od 
tohto času zvony 
odpočívali. 

Namiesto zvonenia 
sa rapkalo na vežo-
vom rapkáči. Na veži 
katolíckeho kostola 
bol veľký rapkáč 
s približnými 
rozmermi 250cm 
dĺžka, 80cm šírka, 
130cm výška. 

Otáčaním hriadeľa 
valca sa doštičky v rapkáči dvíhali a udierali na 
javorovú dosku, čo vydávalo silný trojhlasný zvuk 
ta-ta-ta. Vysoká veža kostola so štyrmi veľkými 
oknami zvuk ešte znásobovala a tak bolo zvuk 
rapkania zreteľne počuť v celej Košeci. 

Pre vtedajších miništrantov to bola síce poriadna 
fuška, ale bol to pre nich aj úžasný zážitok. 
Dychtivo čakali v rade na veži. Síce sa pri rapkaní 
riadne zapotili, ale aj tešili. Taká vysoká veža 
a taký veľký rapkáč nebol široko ďaleko. 

Na Bielu sobotu o 9. hodine sa počas svätej omše 
„rozviazali zvony“ na veži. Bolo radostné počúvať 
hlahol zvonov. Keď zazneli prvé údery zvonov, tí, 
ktorí nemuseli byť v kostole, čakali s drevenou 
putňou alebo hrotkom pri studniach alebo 
potokoch. Pri zvukoch zvonov sa umyli pri studni 
či potoku a každá gazdiná si zadovážila čerstvú 
vodu, v ktorej sa potom varila šunka a vajcia 
a ostatné veľkonočné jedlá. 

 „Vzkriesenie“ sa v Košeci tradične odbavovalo 
o štvrtej hodine popoludní. Trasa, kadiaľ mala ísť 
procesia, už bola vyzdobená popri okrajoch cesty  
čerstvo nasekanou bučinou. „Oltáriky“ boli 
postavené: 1. v bráne notárskeho úradu, 
2. u Pasekov, 3. pri kríži na námestí a 4. pri 
škole. 

V sprievode sa išlo nasledovne: školské deti vo 
dvojiciach, potom odrastená mládež. Nasledoval 
baldachýn, ktorý niesli poprední občania Košece. 
Pod baldachýnom pán farár v rukách niesol 
Prevelebnú Sviatosť Oltárnu. 

Vedľa farára išli štyria miništranti, ktorí stále 
zvonili na viac-hlasných zvončekoch. Popri 
baldachýne pochodovali v slávnostných 
uniformách hasiči. Hneď za baldachýnom 
dôstojne vykračoval v zemianskej uniforme pán 
vedúci notár Križan (bol v Košeci od roku 1903 do 
1927). Vedľa notára pán richtár, potom obecný 
výbor, za nimi riaditeľ zinkovej fabriky, úradníci 
fabriky. S rozžatými fakľami kráčali povedľa 
baldachýnu cechovníci remeselníckeho a gazdov-
ského cechu. 

Potom išiel pán organista a predspevák, potom 
húf žien – speváčok, dychová hudba a na konci 
išli pomiešane chlapi a mládenci. 

Tieto procesie na Veľkú noc a na Božie telo boli 
také mohutné, že keď začiatok procesie vchádzal 
späť do kostola, koniec procesie práve vychádzal. 

Počas procesie vo všetkých oknách pri ceste, po 
ktorej šla procesia, svietili v oknách sviečky. 

 

Kamenný kríž na námestí v Košeci 
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Letné akcie pre naše deti 

 Turistika, výlety, šport 

Aj v tomto roku sme si nielen pre deti 
a mládež z farnosti pripravili niekoľko 
zaujímavých akcií. Prinášame vám už 

v predstihu ich zoznam, aby ste si ich 
nezabudli poznačiť do svojho kalendára. 

13.5.2017 Misijná púť detí do Rajeckej Lesnej 
Túto akciu organizuje pre deti z rôznych farností 
eRKo – Hnutie kresťanskej mládež. Pre malých aj 
veľkých je nachystaný zaujímavý program a svätá 
omša. 

3.–7.7.2017 Cestou necestou s Pánom Ježišom 

Hneď na začiatku prázdnin čaká deti denný 
tábor. Počas prvého prázdninového týždňa 
zažijeme spolu veľa zaujímavého, navštívime 
nevšedné miesta a spoznáme neznáme kúty 
Slovenska. 

21.8 – 25.8 – Objavitelia - pobytový tábor 
Ako tradične, tak aj tento rok, sa chystá pre naše 
deti aj pobytový tábor. Tento krát v krásnom 
prostredí Terchovej. Tábor bude plný príbehov, 
dobrodružstiev, priateľstiev, objavov, rozhovorov, 
hier a tvorivých dielní. 

September – Deň Radosti 
Akcia spoluorganizovaná s okolitými farnosťami 
na hore Butkov. 

September – október – výlet do okolia nielen pre 
deti  

 
Štôlňa Andrej v Kremnici, Farský tábor 2016 

 

Farský tábor Krahule, 2016 

 Pôstny miništrantský futbalový turnaj 

1.4.2017 Turistika, výlety, šport 

Miništranti do 12 rokov nás opäť reprezentovali 
na Pôstnom miništrantskom turnaji, ktorý sa 
tradične koná v športovej hale v Bolešove. 

Turnaj si vzala pod patronát farnosť Bolešov. 
Reprezentovali nás: Miroslav Bartoš, Dušan 
Belian, Matúš Galko, Tomáš Kvasnica, 
Sebastian Marek, Tomáš Suchomel. 

V kategórii do 12 rokov naši futbalisti bojovali 
s tímami z Bolešova, Predmiera. 

Chlapci si zahrali naozaj dobre a turnaj si užili.  

Naši miništranti si z turnaja doniesli diplom 
i krásny pohár. 

Veľmi si ceníme ochotu všetkých našich 
futbalistov, že nás dôstojne reprezentovali.  

Chceli by sme zároveň povzbudiť aj ďalších 
miništrantov, aby sa pridali. 

 

 Domáca huspenina 

 Recepty starých mám 

Suroviny:  1ks bravčové koleno 

 2ks bravčové paprčky 

 bravčové kože 

 zelenina (mrkva, petržlen, cibuľa, cesnak) 

 soľ, korenie, bobkový list) 

Postup:  
Všetky suroviny dáme variť do nádoby s vodou. 

Varíme 4 hodiny. Nemiešame a ani nezbierame 

z vrchu penu. Huspenina sa sama vyčistí. 

Keď mäso odpadáva od kosti, vyberieme ho.  

Vývar scedíme a podľa chuti dochutíme. Kto chce 

pridá trošku mletej papriky a necháme prejsť varom. 

Čisté mäso podelíme do nádob, zalejeme vývarom 

a necháme vychladnúť. 

Ako prílohu si pripravíme cibuľku s octom a chlieb. 

Prajeme dobrú chuť. 
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