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„Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte ho."
(Mat 17,5)

Krst Ježiša, Bazilika Svätého Petra, Rím
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Nanebovzatie Panny Márie Hodová slávnosť v Košeci

15. augusta slávime v našej farnosti sviatok
Nanebovzatia Panny Márie. Slávnostné hodové
omše vo farskom kostole budú v nedeľu 20.8.

V treťom štvrťroku 2017 slávime...
3.7.
5.7.

Denný farský tábor

Svätý Tomáš, apoštol
Sv. Cyril a Metod, slovanskí
vierozvestcovia
Svätá Mária Goretti, panna a mučenica
Svätý Benedikt, opát, patrón Európy
Panna Mária Karmelská
Svätý Andrej Svorad a Benedikt
Svätá Mária Magdaléna
Svätý Jakub, apoštol
Svätí Joachim a Anna, rodičia Panny
Márie
Svätý Ignác z Loyoly, kňaz
Výročie posvätenia Hlavnej mariánskej
baziliky v Ríme (Panny Márie Snežnej)
Premenenie Pána
Nanebovzatie Panny Márie – hody farnosti
Panna Mária Kráľovná
Svätý Bartolomej, apoštol
Mučenícka smrť Jána Krstiteľa
Svätá Terézia z Kalkaty, panna
a rehoľnica
Narodenie Panny Márie
Najsvätejšie meno Mária
Povýšenie Svätého kríža
Sedembolestná Panna Mária, patrónka
Slovenska
Svätý Matúš, apoštol a evanjelista
Svätí Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli

21.–25.8.

Objavitelia - pobytový farský tábor

Aj tento rok, sa chystá pre naše deti pobytový
tábor. Tentokrát v krásnom prostredí Terchovej.
Tábor bude plný dobrodružstiev, priateľstiev,
objavov, hier a tvorivých dielní.
26.8.

Sv. omša pre poľovníkov
V sobotu 26. augusta sa bude opäť na ihrisku
v Košeci konať Svätohubertovská svätá omša.
27.8.
Sv. omša pri kríži na Háji
Svätá omša v krásnej prírode pri kríži v osade Háj
obetovaná bude tradične za rodákov, ktorí nás
predišli do večnosti.

Deň Radosti
Akcia spoluorganizovaná s okolitými farnosťami
na hore Butkov.
Sept.

Farská púť
V jesenných mesiacoch plánujeme farskú púť.
Jedným z možných cieľov môže byť Marianka.
Jeseň

Plastika Sedembolestnej Panny Márie, Marianka

Katedrála Nanebovzatia Panny Márie, Siena-Taliansko
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Krížová cesta ulicami Košece
Nanebovzatá

Duchovné dianie vo farnosti

Štvrtý ročník krížovej cesty ulicami Košece sa
opäť konal ako každoročne na Veľký piatok.
V kresťanstve si práve v tento deň pripomíname smrť Ježiša Krista na kríži.

Vznášaš sa k nebu, objímaš zem
Na našom košeckom oltári
Keď slnko vyhupne zarána z tiem
Zlatom vždy zažiari
Tvoj diadém

Krížová cesta je starobylá a stále používaná modlitba
rímskokatolíckej cirkvi, v ktorej veriaci rozjímajú
o utrpení Ježiša Krista.
Veriaci, ktorí prišli na pobožnosť krížovej cesty tak
strávili pekné dopoludnie. Zišli sme sa pred kamenným
krížom na námestí. Tu sa začala naša púť ulicami
Košece. Tento rok boli zastavenia pripravené na
uliciach: Úzka, Slatinská a Železničná, kde boli
pripravené pred jednotlivými rodinnými domami. Aj
tento rok boli ozdobou naši detskí a dospelí speváci,
ktorí dávali tomuto podujatiu slávnostnú atmosféru.
Krížovú cestu sme zakončili pri soche sv. Jána
Nepomuckého.
Na záver sa treba poďakovať všetkým, ktorý
pripravovali a pomáhali pri organizovaní krížovej cesty.
Poďakovanie patrí aj tým, ktorí sa zúčastnili tejto
pobožnosti.

Ján Pekarík

Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej
Príspevky čitateľov

Milí farníci,
tento rok sa naše deti v sobotu 13. mája 2017
zúčastnili Misijnej púte detí v Rajeckej Lesnej.
Heslo tohtoročnej púte znelo: „Modlime sa srdcom
s Máriou za MISIE“. Obetným darom bol čaj pre
Diecéznu charitu v Žiline.
Táto púť býva každý rok, organizuje ju tím z eRka
pod vedením Ivana Kňazeho, pána farára
z Pruského.
Na Slovensku okrem púte v Rajeckej Lesnej deti
putujú taktiež do Levoče a tento rok aj do
Obišoviec. Je to možnosť sa dozvedieť niečo nové,
naučiť sa nové tance, pesničky a spoznať nových
priateľov a stretnúť sa aj so starými.
Tento ročník bol výnimočný, pretože sme si
pripomenuli 100. výročie zjavenia Panny Márie vo
Fatime. Slávili sme toto výročie sv. omšou
a piesňami k Fatimskej Panne Márii.
Odchádzali sme spred
fary o 7:00 hod. do
Pruského, kde sme sa
pripojili
k deťom
z Pruského.
Púť
dopadla
veľmi
dobre.
V
Rajeckej
Lesnej nás bolo spolu
1550 detí a kúpou misijného koláča sme prispeli
na misie v Ugande sumou 1 871,57 €.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa modlili za nás, za púť
a prispeli na túto púť, či už modlitbou, koláčom
alebo finančne. A veľké Pán Boh zaplať patrí
organizačnému tímu eRkárov, ktorí to zvládli na
jednotku.

Milan Drábik

Martin Rychlý
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Prvé sväté prijímanie
Duchovné dianie vo farnosti

Dňa 4. júna 2017 sa v rímsko-katolíckom kostole
uskutočnila slávnosť Prvého svätého príjímania,
kedy deti našej frnosti po prvýkrát prijali
Eucharistiu.
Prípravu na tento deň mali nielen počas hodín
náboženstva, ale i počas piatkov strávených na
fare rôznymi hrami a súťažami, ale aj pri účasti
na detských svätých omšiach.
V sprievode košeckej dychovky Košečanka sa
rodiny schádzali v tento slávnostný deň pred
farou a za znenia zvonov a organu vstupovali do
chrámu.
Prvoprijímajúce deti sa zapájali do liturgie
čítaním,
spevmi,
modlitbami,
prednášaním
prosieb či prinášaním obetných darov.
Kázeň nášho pána farára patrila nie len im, ale
i rodičom a bola povzbudením pre rodiny, aby boli
nápomocní svojim dietkam v ich duchovnom
živote.
Po ukončení slávnosti nasledovalo spoločné
fotografovanie a odovzdávanie Pamätných listov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave tohto
slávnostného dňa podieľali.
Janka Čepáková
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Jubilejný rok v Marianke

Bazilika Narodenia Panny Márie v Marianke

Duchovné dianie v Cirkvi

Sakrálne stavby

Pri príležitosti 640. výročia konsekrácie
Baziliky Narodenia Panny Márie v Marianke
Apoštolská
penitenciária
z
poverenia
Svätého Otca Františka vyhlásila v Bazilike
v Marianke jubilejný rok.
Jubilejný rok bol vyhlásený
13.5.2017
a potrvá
do
16.5.2018. Kostol Narodenia
Panny Márie v Marianke bol
konsekrovaný 16. mája 1377.
Tohto roku uplynie 640 rokov.
31. júla 2011 bol tento chrám
povýšený do hodnosti a dôstojnosti Baziliky minor.
Počas jubilejného roka sú tiež udelené úplné
odpustky, ktoré môžu získať veriaci pri zachovaní
zvyčajných podmienok (sviatosť zmierenia, prijatie
Najsvätejšej Sviatosti a modlitba na úmysel
Svätého Otca) v Bazilike Narodenia Panny Márie v
Marianke získať:
a) ak sa nábožne zúčastnia jubilejných slávení
ustanovených so súhlasom arcibiskupa –
metropolitu,
b) ak sa nábožne zúčastnia svätých pútí, alebo
iných nábožných úkonov, ktoré sa počas
jubilea budú sláviť,
c) ak navštívia jubilujúcu baziliku, či už
jednotlivo alebo v skupinách a tam nejaký čas
strávia v nábožnej meditácii, ktorú ukončia
modlitbou Pána, Vyznaním viery, a vzývaním
Bohorodičky Panny Márie, Matky, Učiteľky
a vznešenej Kráľovnej.
Starí, chorí a všetci, čo z vážnej príčiny nemôžu
opustiť svoj domov, môžu tiež získať úplné
odpustky, ak sa nábožným vzdychom spoja s
tými, ktorí zbožne navštívia baziliku alebo do nej
putujú, vylúčia naviazanosť na akýkoľvek hriech,
splnia spomínané tri zvyčajné podmienky a pred
obrazom Blahoslavenej Panny Márie, hoc aj
malým, odrecitujú vyššie spomínané modlitby
a svoje bolesti a ťažkosti svojho života pokorne
odovzdajú Bohu cez Máriu.

Marianka je najstaršie pútnické miesto na
Slovensku. Jeho pôvod a história je sčasti
zahalená legendami.
Historici rádu Pavlínov, ktorý toto miesto spravoval,
zapísali ústne tradovanú legendu o pustovníkovi, ktorý
žil v tomto údolí a z hruškového dreva si vytesal sošku
Panny Márie (podľa pavlína Ľudovíta Kummera to bolo
v roku 1030).
Počas nepokojov, ktoré nastali v Uhorsku po smrti
kráľa Štefana, pustovník musel zo svojho miesta utiecť.
Sošku skryl do bútľavého stromu.

Soška Panny Márie, Marianka

Našla sa o niekoľko desaťročí neskôr. Spôsob ako sa
soška našla je tiež zahalený tajomstvom. Najznámejšie
tradovaná legenda hovorí, že v údolí žil zbojník,
ktorému sa narodili ťažko postihnuté deti. Keď to
nešťastný otec videl, sľúbil, že napraví svoj život a dal
sa na pokánie. Vo sne sa mu vraj zjavila Matka Božia a
ukázala mu miesto, kde má kopať v zemi, nájsť tam
sošku a pod ňou prameň. Ak vo vode prameňa vykúpe
deti, budú zdravé. Tak sa aj stalo a bývalý zbojník
zasvätil po tejto udalosti svoj život Božej službe.
História pútnického miesta sa začína písať od roku
1377, keď sa tu zastavil uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký,
z rodu Anjou. On položil základný kameň kostola a
zveril správu pútnického miesta rádu Pavlínov. V roku
1380, keď bol kostol dostavaný, ten istý kráľ
slávnostne preniesol milostivú sošku na hlavný oltár.
Od roku 1927 do 1950 pútnické miesto spravovala
Kongregácia bratov tešiteľov, ktorá vznikla v roku
1922. V roku 1936 dali tešitelia postaviť krížovú cestu
so sochami v životnej veľkosti.
V roku 1950 bola kongregácia násilne zlikvidovaná
spolu s ostatnými rehoľami na Slovensku, ale od roku
1990 sa znova ujala správy Marianky.
Tešitelia zrekonštruovali kostol a bývalý pavlínsky
kláštor (kaštieľ), ktorý slúži ako pútnický a exercičný
dom. V súčasnosti v Marianke sídli generálny
predstavený Kongregácie tešiteľov.
www.marianka.sk

Kópia sochy sv. Pavla pustovníka, Marianka

Kaplnka sv. Studne, Marianka
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Noc kostolov 2017

Vysoké Tatry za odmenu
Duchovné dianie v Cirkvi

Príspevky čitateľov

Aj tento rok sme mohli stráviť nezabudnuteľný
večer v chráme. V piatok 2. júna sme totiž v
rámci akcie „Noc kostolov“ aj v našej farnosti
mali pripravený krásny program, plný hudby aj
poučenia.
Večer začal svätou omšou, sám Pán Ježiš uviedol do
plnosti tohto večera, ktorého hlavnou myšlienkou
bola láska.
Na úvod nám zahrali dve mladučké farníčky na
organe. Hrali krásne a budeme sa modliť, aby nám
pripravili ešte veľa takých chvíľ. Nasledovala už
„stálica“ košeckej farnosti – kresťanský spevokol.
Oslávili svojimi piesňami našu nebeskú Matku a
pridali ešte niekoľko piesní zo svojho repertoáru.
Potešili všetkých prítomných. Potlesk hovoril za
všetko. Program sa naplno rozbehol: prednáška
o histórii sakrálnych stavieb v našej farnosti,
hudobné vystúpenia detského spevokolu, scénka o
živote svätej Agnesy, mladí „birmovanci“ – tí síce už
majú pár rokov birmovku za sebou, ale sú úžasní v
oslave Pána dokonca aj na cigánsky rytmus.

Dospeláci, ktorí sa venujú deťom a mládeži v
našej farnosti, s podporou pána farára, sa
rozhodli pre ne zorganizovať výlet do Vysokých
Tatier.
Výlet bol odmena - poďakovanie za ochotu detí popri
škole a iných školských, či mimoškolských
aktivitách prispievať svojou snahou, ochotou
farskému spoločenstvu a zároveň tak oslavovať
nášho Pána.

Za dobrodružstvom do Tatier tak vláčikom vyrazili
naši najlepší miništranti, malé speváčky,
koledníci i tí, ktorí sa podieľali na jasličkovej
pobožnosti.
Počasie prialo od začiatku až po koniec tohto
veselého výletu a slniečko ich sprevádzalo na
každom kroku. Zažili pobyt v krásnom tatranskom
prostredí, prechádzku okolo Štrbského plesa,
takmer letnú mini guľovačku, turistiku na
Zamkovského chatu, spoločenské hry a iné veselé
aktivity so svojimi kamarátmi i novými kamarátmi z
fary v Novom Smokovci, zaujímavú prednášku s
horským vodcom a horolezcom a veľa, veľa iného...
Celý pobyt sa niesol v duchu: „VYPNI TELKU
(mobil), ZAPNI SEBA!“.
Toto heslo, by mohlo byť zároveň návodom, či aspoň
myšlienkou na zamyslenie pre všetky rodiny s
deťmi, aby sme viac spolu komunikovali a venovali
viac času jeden druhému...
Úžasné dobrodružstvo v Tatrách by sa neudialo
nebyť dospelákov, ktorí to celé zorganizovali. Tak
ako sa na výlete ďakovalo deťom za ich snaženie a
ochotu, tak chcem i ja v mene detí poďakovať:
Monike a Jankovi Porubčanovcom, Alenke Čaplovej,
Janke Čepákovej, Zuzke Kvasnicovej, pánovi
farárovi, Radovi Kolembusovi za všetko čo pre deti
pripravili, za ich trpezlivosť a otvorené srdcia.
ĎAKUJEME.
Janka Suchomelová

Pán farár pridal prednášku o prikázaných aj
neprikázaných sviatkoch.
V úplnom úžase sme zostali z nádherných tónov pri
hre na organ sprevádzanej husľami v podaní učiteľa
organovej hudby a husľovej virtuózky. Nie som
znalec vážnej hudby, toto ale moju dušu povznieslo
do úplne novej dimenzie. Krásne melódie, vynikajúci
prednes, nikdy by som neveril, že niečo také budem
počuť v našom kostole... A nebol som sám, tie ovácie
nepotrebujú komentár.
Na záver pán farár vyložil k adorácii najsvätejšiu
Oltárnu Sviatosť. V atmosfére krásnej hudby
predniesol prosby za naše rodiny a celú farnosť
a v tichu sme sa poďakovali aj za tento krásny večer.
Vďaka Ti, Pane. Za všetkých, ktorí tento večer
pripravili a slúžili nám každý svojim spôsobom podľa
charizmy, ktorú dostal a nenechal si ju pre seba.
Veď aj v Písme čítame, že všetky dary sú na službu
a budovanie. A tak to aj bolo.
Nakoniec sme sa mohli občerstviť pripraveným
pohostením a ochutnať aj omšové víno. Pán farár
pripravil naše slovenské a aj grécke na porovnanie.
Uhádnite, ktoré bolo sladšie?
Ďakujem Pánu Bohu, že som tam mohol byť, že
máme vo farnosti ochotné duše, že nikto nehľadal
svoju slávu, ale vo všetkom bola oslava Boha na
prvom mieste. Na takýto večer by mohla byť právom
hrdá každá katedrála!
Juraj Čapla
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Kráľovná sv. škapuliara, daj nám dostatok
kňazských, rehoľných a misijných povolaní,
Kráľovná sv. škapuliara, daj nám svätých kňazov
a rehoľníkov,
Kráľovná sv. škapuliara, daj nám milosť vytrvať v
Božej službe až do smrti,
Kráľovná sv. škapuliara, daj nám žiť duchom sv.
Terezky od Ježiša,
Kráľovná sv. škapuliara, daruj mám svätcov a
blahoslavených,
Kráľovná sv. škapuliara, opatruj Cirkev a Svätého
Otca,
Kráľovná sv. škapuliara, prikry škapuliarom celé
Slovensko,
Kráľovná sv. škapuliara, priveď nás všetkých k
Srdcu Ježišovmu,
Kráľovná sv. škapuliara, zapáľ naše srdcia, aby
sme sa stali hodní tvojho príhovoru,
Kráľovná sv. škapuliara, ty po Bohu naša jediná
záchrana a nádej,
Baránok Boží,
ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.
Baránok Boží,
ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží,
ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
V. Oroduj za nás, Kráľovná sv. škapuliara.
R. Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.

Litánie k Panne Márii Škapuliarskej
Modlitby

Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás.
Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami.
Synu, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duchu Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Bože,
Svätá Mária, teba s dôverou prosíme.
Nepoškvrnená Panna, zjavená pred vekmi sv.
Eliášovi na hore Karmel,
Nepoškvrnená Panna, nebeský oblak plný nádhery,
Nepoškvrnená Panna, ktorá si si vyvolila horu
Karmel za svoj trón,
Nepoškvrnená Panna, jasná zornica hory Karmel,
Nepoškvrnená Panna, ktorá si nám vo sv. škapuliari
dala záruku vykúpenia,
Kráľovná sv. škapuliara, Matka a Ochrankyňa
všetkých, ktorí nosia sv. škapuliar,
Kráľovná sv. škapuliara, ktorá si prisľúbila, že ten,
kto nábožne nosí sv. škapuliar, nebude zatratený,
Kráľovná sv. škapuliara, útecha v hodine smrti,
Kráľovná sv. škapuliara, nádej umierajúcich,
Kráľovná sv. škapuliara, ochladenie očistcových
plameňov,
Kráľovná sv. škapuliara, ktorá si prisľúbila svojim
verným sluhom otvoriť nebeské brány v prvú sobotu
po ich smrti,
Kráľovná sv. škapuliara, trón múdrosti,
Kráľovná sv. škapuliara, prameň milosrdenstva,
Kráľovná sv. škapuliara, útecha a posila
nešťastných,
Kráľovná sv. škapuliara, naša jediná útecha,
Kráľovná sv. škapuliara, v našich nepokojoch a
nebezpečenstvách,
Kráľovná sv. škapuliara, v našich trápeniach,
Kráľovná sv. škapuliara, v našich nezdaroch,
Kráľovná sv. škapuliara, v našich znechuteniach,
Kráľovná sv. škapuliara, v netrpezlivosti a v
pokušení,
Kráľovná sv. škapuliara, vo všetkých našich
potrebách,
Kráľovná sv. škapuliara, Ochrankyňa našej krajiny,
Kráľovná sv. škapuliara, daj nám znovu zrodiť sa v
duchu a pravde,
Kráľovná sv. škapuliara, znič v našom národe
nenávisť voči Cirkvi,
Kráľovná sv. škapuliara, ochráň nás od všetkého zla,
Kráľovná sv. škapuliara, daj blúdiacim svoje svetlo,
Kráľovná sv. škapuliara, daj nám vieru našich otcov,
Kráľovná sv. škapuliara, daj svetlo Ducha Svätého
tým, čo spravujú našu krajinu,
Kráľovná sv. škapuliara, daj lásku a porozumenie
našim rodinám,
Kráľovná sv. škapuliara, daj nám čistú mládež,

Modlime sa:
Bože, ktorý si karmelitánsku rehoľu obdaril
ustavičnou opaterou Blahoslavenej Panny Márie,
prosíme ťa, daj aby sme posilnení ochranou sv.
škapuliara dosiahli večnú blaženosť. Skrze Krista,
nášho Pána. Amen.

Socha Panny Márie, Staré Hory - Studnička
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s ďalšími, medzi ktorých patril don Ernest Macák,
zodpovedný
za
odvážny
skutok
záchrany
duchovných povolaní. Don Ernest zostal na
Slovensku, aby pomáhal tým, ktorí tu zostanú,
prijímal obnovovanie rehoľných sľubov, animoval
mladých a nedovolil, aby im bola ukradnutá nádej.
Don Titus tajne sprevádzal cez rieku Moravu a
Rakúsko do Talianska, aby mohli dokončiť štúdiá
teológie a byť vysvätení za kňazov. Mali byť
pripravení vrátiť sa do vlasti hneď, ako by boli
minimálne signály pádu komunistického režimu.
Titus zorganizoval tri prechody: jeden medzi
augustom a septembrom 1950 (6 saleziánskych
bohoslovcov), ďalší v októbri 1950 (8 bohoslovcov
a 5 kňazov).
9.4.1951 zorganizoval tretiu výpravu. Bolo v nej
okrem Titusa a prevádzača 9 kňazov a 10 mladých
saleziánov (medzi nimi Anton Srholec). Na ránom
boli zaistení v Malých Levároch. Vykonštruované
obvinenia boli: špionáž a velezrada. Prokurátor pre
neho žiadal trest smrti. Ale Titusova povesť, a vôľa
režimu „nevytvárať mučeníkov“, priniesli zmenu
trestu na 25 rokov tvrdého väzenia bezpodmienečne,
so stratou občianskych práv.
Titus znášal väzenie 13 rokov, ťažko mučený,
zosmiešňovaný, ponižovaný. Bratislava, Leopoldov,
Ilava, Mírov, Valdice a Jáchymov, kde manuálne
drvil rádioaktívny urán, to boli miesta kalvárie
Titusa Zemana.
10.3.1964 bol podmienečne prepustený na slobodu
s podmienkou na 7 rokov. Stále bol však trápený,
sledovaný.
V roku 1967 povolili Titusovi spovedať, o pár
týždňov aj slúžiť tiché sväté omše pri bočnom oltári.
V roku 1968 dostal súhlas verejne vykonávať
kňazskú službu. 20.9.1968 prechodil infarkt.
Zomrel 8. januára 1969. Pochovaný bol v Bratislave
– Vajnoroch 11.1.1969.
V r. 1991 ho rehabilitačný proces vyhlásil definitívne
za
nevinného,
zatiaľ
čo
niektorí
z
jeho
prenasledovateľov sa na konci svojho života obrátili
a priblížili k Cirkvi, ba žiadali odpustenie zla, ktoré
mu urobili.
Dnes Cirkev číta život Titusa Zemana v pojmoch
mučeníctva: to najvyššie svedectvo dané z lásky na
obranu viery. Jeho smrť bola zapríčinená násilnými
skutkami prenasledovateľa, z nenávisti k samotnej
viere, ktoré jasným spôsobom viedli k skráteniu jeho
života.

Titus Zeman bude blahoslavený
Duchovné dianie v Cirkvi

Saleziáni don Bosca a Bratislavská arcidiecéza
s radosťou oznamujú, že 30. septembra 2017
bude
v
Bratislave blahorečený mučeník
salezián kňaz ctihodný Titus Zeman.
Titus
Zeman
sa
narodil
4.1.1915 vo Vajnoroch ako prvé
z desiatich detí. Keď mal 10
rokov, po detstve poznačenom
častými zdravotnými problémami, sa na príhovor Panny
Márie Sedembolestnej náhle
uzdravil. V ten deň jej Titus
v tajnosti svojho srdca prisľúbil,
že „bude navždy jej synom“.
Titus sa vtedy rozhodol stať sa
saleziánom.
Dva roky vzdoroval opozícii rodiny, tiež miestneho
farára, ba aj samotného direktora saleziánskeho
diela v Šaštíne, dona Jozefa Bokora. Mal obavu
vzhľadom na jeho mladý vek: „Tu nemáme takých
malých ako si ty. Čo urobíme, keď budeš plakať a
budeš sa chcieť vrátiť k mamičke?“, pýtal sa Titusa.
Ale Titusa to nepoplietlo a odpovedal, že mamou mu
bude Panna Mária Sedembolestná a presvedčil dona
Bokora týmito slovami: „Robte čo chcete, ale prijmite
ma sem“. Rodine povedal: „Ak by som zomrel,
peniaze by ste použili na môj pohreb. Prosím vás,
aby ste ich použili pre moje štúdiá“. Rodina teda
predala malé pole,
pomohli jej dobrodinci
a podporovali Titusa počas rokov štúdií.

Titus Zeman so súrodencami

Večné sľuby zložil Titus 7.3.1938. Teológiu študoval
v Taliansku, v Ríme a v Chieri pri Turíne. Za kňaza
bol vysvätený 23.6.1940 v Turíne. Keď sa vrátil do
vlasti, predstavení ho požiadali, aby študoval chémiu
a prírodné
vedy.
Vyučoval
v
saleziánskych
inštitútoch, v pastorácii podporoval aj diecézny
klérus, stal sa tiež kaplánom jednej ženskej rehoľnej
kongregácie.
Don Titus bol predovšetkým salezián - kňaz. Keď v r.
1946 komunistická moc, ktorá sa vo vlasti už
zakoreňovala,
žiadala
odstránenie
krížov
zo
školských tried, Titus, ako profesor v Trnave, sa s
niektorými inými postavil proti. Doplatil na to
prepustením, no z celého Slovenska mu prichádzali
blahoprajné listy a pohľadnice za to, že sa postavil
na obranu Kristovho kríža.
Niekoľko rokov po tom sa Titus Zeman stal spolu

Blahorečenie Titusa Zemana
Saleziáni dona Bosca a Bratislavská arcidiecéza začali v
roku 2010 proces jeho blahorečenia a pápež František
27.2.2017 rozhodol, že Titus Zeman bude vyhlásený za
nového slovenského blahoslaveného.
Blahorečenie bude 30. septembra o 10.30 hod.
v Petržalke na priestranstve pri Kostole Svätej rodiny.
Piatok 29.9.2017
20:00 Modlitbová vigília v Katedrále sv. Martina
Sobota 30.9.2017
09:30 Úvodný program / Petržalka, Kostol Sv. rodiny
10:30 Pontifikálna sv. omša blahorečenia
Akt blahorečenia vykoná vyslanec Sv. Otca, prefekt
Kongregácie pre kauzy svätých, kardinál Angelo Amato.
16:00 Slávnostný ceremoniál po blahorečení „Prekročil
som hranicu“/ HANT Aréna, Bratislava
http://tituszeman.sk
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Veriaci nech stoja
- Od začiatku úvodného spevu alebo keď
prichádza kňaz k oltáru až do modlitby dňa
vrátane.
- Počas spevu Aleluja pred Evanjeliom.
- Pri prednese Evanjelia.
- Pri vyznaní viery a pri modlitbe veriacich.
- Od výzvy “Modlite sa bratia...” pred modlitbou
nad obetnými darmi až do konca omše, okrem
nižšie uvedených častí.

Gestá a držanie tela počas svätej omše
Duchovné dianie vo farnosti

Azda by nás nemalo prekvapiť vedomie, že
počas modlitby nám aj naše telo pomáha
vyjadriť to, čo chceme Bohu povedať.
Podobne je tomu keď chceme niečo povedať
druhému človeku. Samotné telo má svoju reč
aj v liturgii.
Vo veci liturgických postojov a gest pri sv. omši
rozhodla Konferencia biskupov Slovenska na
svojom 51. plenárnom zasadaní, v dňoch 7. - 8.
júna 2005 v Donovaloch. Prijala plné znenie
Všeobecné
smernice
Rímskeho
misála,
3. typického vydania RM 2002.

Sedenie
Sedenie je gestom, ktoré vyjadruje túžbu človeka,
ktorý chce, aby k nemu Boh hovoril, aby mu dal
hodnoty, na ktorých môže budovať svoju
existenciu.

Kľačanie
Kľačanie je znamením úcty a podriadenosti. Je
prejavom hlbokého ducha adorácie, akým je
veriaci preniknutý, a ukazuje, že Boh je Pánom
jeho života.

Veriaci sedia:
- cez čítania pred Evanjeliom,
- cez medzispev,
- pri homílii,
- kým sa pripravujú obetné dary,
- aj vtedy, keď sa chce po prijímaní zachovať
posvätné ticho.
Gestá
a držanie
tela
kňaza,
diakona,
posluhujúcich, ako aj ľudu, majú smerovať
k tomu, aby celé slávenie žiarilo dôstojnosťou
a vznešenou jednoduchosťou, aby sa chápal pravý
a úplný význam rôznych jeho častí a napomáhala
sa spoluúčasť všetkých. (Všeobecné smernice rímskeho
misála)

www.kapucini.sk, www.kbs.sk

Kľaknúť si majú veriaci
- Pri premenení, ak im v tom neprekáža zdravotný
stav, alebo nedostatok miesta, veľký počet
zúčastnených alebo iné závažné príčiny. V takom
prípade stojíme. Veriaci, ktorí nekľačia počas
premenenia, nech sa hlboko uklonia, keď si kňaz
pokľakne po premenení.
- Kde je zvyk, že ľud zostáva kľačať po skončení
zvolania Svätý až do konca Eucharistickej
modlitby.
- Pred prijímaním, keď kňaz hovorí “Hľa, Baránok
Boží”. Toto pokľaknutie treba považovať aj za
pokľaknutie pred prijatím Oltárnej Sviatosti, a
teda už netreba kľakať v pohybujúcom sa rade
k svätému prijímaniu.
K postojom treba pripojiť aj nasledujúce: Počas
prednášania
Evanjelia
„stojaci
sa
obrátia
k ambone, aby tak prejavili osobnú úctu
Kristovmu evanjeliu“.
Státie
Státie je normálnym postojom kresťana, ktorý aj
keď je hriešnikom, si je vedomý hodnosti Božieho
dieťaťa práve vďaka smrti a vzkrieseniu toho
Ježiša, ktorý získal pre všetkých túto hodnosť. Je
znakom radosti a vykúpenia. Znamená tiež
aktívny postoj človeka, ktorý má účasť na liturgii,
ako aj citlivosť a pripravenosť konať.

Nanebovzatie Panny Márie – Katedrála San Martino
Lucca - Taliansko
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Ako sa vymieňali okná vo farskom kostole
Z diania vo farnosti

V mesiaci jún sme úspešne ukončili výmenu
vitrážových okien v našom farskom kostole.
Technológia vitráže je stará už mnoho storočí. Po
objavení skla v 3. tisícročí pred Kristom sa sklári
naučili sklo farbiť a tvarovať.
V 1. storočí n.l. remeselníci vyrobili prvé ploché
tabule, ktoré boli použité prvýkrát ako okná. To
dalo základ zasklievaniu do olova - vitrážam.
Doba spracovania skla do obrazcov získala
najväčší rozkvet v stredovekom Taliansku, o čom
svedčia i dnes najmä kostoly a historické budovy.
Naše “farské” okná vytvoril Pavol Potecký, ktorý sa
venuje umeleckému a úžitkovému spracovaniu
skla.

Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí na nové
okná prispeli a pomohli nám pri ich výmene.
Pánovi Poteckému ďakujeme za krásnu skvelo
odvedenú prácu.

Ján Čepela

Pre ve ľké Lavice v kostole
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Kňazi pochádzajúci z farnosti Košeca

Teodor Juraj Koyš
Narodil sa v roku 1909 vo
Veľkom Košeckom Podhradí. Do
Ameriky
odišiel
so
svojou
matkou za otcom v roku 1913.
Vyštudoval teológiu a vstúpil do
benediktínskej rehole. V roku
1936 bol vysvätený za kňaza
Opátom kláštora
St.
Andrew
Abbey v Clevelande sa stal v roku
1946 a bol ním do roku 1966. Zomrel v roku 1984
v Clevelande, štát Ohio v Spojených štátoch
amerických. Viac o živote biskupa Koyša sme písali
vo farských novinách 2014/04 a 2015/04.

Dejiny farnosti – 10. časť

Andrej Nozdrovický (Nozdrowiczky)
Pochádzal z Nozdrovíc. V roku 1682 bol farárom
v Dubnici nad Váhom. V roku 1684 sa stal
kanonikom v Nitre, kde aj v roku 1692 zomrel.

Štefan Augustín Nozdrovický (Nozdrowiczky)
Pochádzal z Nozdrovíc. Za kňaza bol vysvätený
v roku
1706.
Pastoračnú
službu
vykonával
v Kochanovciach. V roku 1710 zabezpečoval
duchovnú službu v Púchove, Kočkovciach a Beluši.
V roku 1711 sa stal farárom v Dubnici nad Váhom.
V roku 1719 sa stal kanonikom katedrálneho
chrámu v Nitre, bol tiež archidiakonom. Obzvlášť sa
osvedčil počas morovej nákazy v Nitre v roku 1739.
Zomrel v Nitre v roku 1748.

Július Kalamen
Narodil sa v roku 1913 v Košeci,
ordinovaný bol v roku 1938
v Nitre. V roku 1947 sa stal
administrátorom v Ochodnici.
V roku 1952 sa stal dištriktuálnym
dekanom
Dekanátu
Kysucké Nové Mesto. Bol vysoko
vzdelaný, vynikal ako výborný
rečník. Bol veľmi ľudský, ale
pritom
nekompromisný.
Pre
svoje
zásadné
stanoviská musel z Ochodnice odísť. Prešiel do
Klokočova, potom do Považskej Bystrice a v roku
1972 do Dolnej Maríkovej, kde v roku 1987 zomrel.

Adam Letko
Narodil sa v Tunežiciach v roku 1735. Kňazskú
činnosť začal ako kaplán v nitrianskej katedrále,
potom v Trenčíne. V rokoch 1766 až 1774 bol
farárom v Lednici, v rokoch 1774 až 1794 v
Bolešove. Bol vzdelaný. Okrem latinčiny hovoril po
slovensky, maďarsky, nemecky a taliansky. V roku
1794 odišiel do penzie do kňazského domova na
nitrianskej Kalvárii, kde aj zomrel v roku 1801.

Ján Rédeky

Ladislav Vrábel

Narodil sa v roku 1736 v Košeci a tu bol i pokrstený.
V roku 1753 bol prijatý do seminára v Nitre.
Materinskou rečou sa hlásil za Slováka. V roku 1761
bol farárom v Kočkovciach, v roku 1766 v Podskalí
a v roku 1775 na Lúkach. Zomrel v roku 1780.

Narodil sa v roku 1947 v Ladcoch.
V roku 1970 bol vysvätený za
kňaza. Jeho prvým kňazským
pôsobiskom boli Bánovce nad
Bebravou. V rokoch 1974 – 1977
bol správcom farnosti v Ivanke pri
Nitre.
Kvôli
aktívnej
práci
s mládežou
bol
pod
drobnohľadom vtedajšej Štátnej
bezpečnosti. V rokoch 1977 - 1991 pôsobil ako
správca farnosti v Nitre – Hornom meste, v rokoch
1991 – 1994 v Predmieri a v roku 1994 ho ustanovili
za správcu farnosti v Žakovciach v Spišskej diecéze,
kde sa spolu s kňazom Mariánom Kuffom staral o
bývalých väzňov a bezdomovcov. Od roky 1995 bol
menovaný za koordinátora náboženských činností
pri Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a
justičnej stráže v Bratislave. V roku 2004 bol
menovaný za biskupského vikára Ordinariátu
ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Od roku
2008 je administrátor v Kolačkove.

Vojtech Borčický
Je slávnym rodákom Košeckej farnosti. Narodil sa
v Ladcoch v roku 1750. V rokoch 1773 – 1777
pôsobil v nitrianskom seminári ako profesor
biblických vied a bol doktorom posvätnej teológie.
Potom bol profesorom aj v seminári v chorvátskom
Zágrebe. V roku 1786 bol farárom v Diviakoch, v
roku 1796 v Podskalí. V roku 1800 bol kanonikom v
Nitre a v roku 1820 sa stal veľprepoštom vo Vácove,
kde aj zomrel v roku 1834.

Jozef Rédeky
Narodil sa v Košeci v roku 1801. Pochádzal
z chudobnej zemianskej rodiny. Za kňaza bol
vysvätený v roku 1824 v Nitre. Bol kňazom
v Podskalí, potom v Cabaj Čápore. Bol priaznivcom
nitrianskeho františkánskeho kláštora. Zomrel
v Čápore v roku 1879.

Marián Vojtek
Košecký rodák bol vysvätený za
kňaza v roku 2001. Ako kaplán
pôsobil vo farnostiach Močenok,
Bošany,
Konská
a Bytča.
V rokoch 2010 až 2013 študoval
v Benátkach
na
Fakulte
kánonického práva. Od roku
2013 je administrátorom vo
farnosti Krásno nad Kysucou. Je
tiež
členom
tribunálu
Diecézneho cirkevného súdu v Žiline ako sudca.

Ján Marko
Narodil sa v roku 1806 v Tunežiciach. Študoval
v Nitre a tam bol aj vysvätený za kňaza v roku 1829.
V roku 1832 prešiel do Ostrihomskej arcidiecézy.
Pôsobil ako kaplán v Pobedime v roku 1832,
v Čachticiach 1833, v Podolí 1834. Bol farárom
v Dvorníkoch, v roku 1836 bol už farárom na Starej
Turej, v roku 1840 v Senici, ďalej v Lehote a v roku
1860 bol farárom v Modranke. Zomrel v roku 1879.
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Svätá omša na Muškátke

Z diania vo farnosti
Duchovné dianie vo farnosti
Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej

Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (Božie Telo)
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