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Modlitba Svätého Otca Františka k Svätej rodine

Ježiš, Mária a Jozef,
vo vás kontemplujeme žiaru pravej lásky,
na vás sa s dôverou obraciame.

Každému, kto bol zranený alebo pohoršený,
nech sa čoskoro dostane útecha a
uzdravenie.

Svätá nazaretská rodina,
urob aj z našich rodín miesta spoločenstva
a večeradlá modlitby,
opravdivé školy evanjelia a malé domáce
cirkvi.

Svätá nazaretská rodina,
nech budúca biskupská synoda dokáže
všetkých nanovo upevniť vo vedomí
posvätného a nedotknuteľného charakteru
rodiny, jej krásy v Božom pláne.

Svätá nazaretská rodina,
nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie,
uzavretosť a rozdelenie.

Ježiš, Mária a Jozef, prijmite a vypočujte
našu prosbu.
Amen.
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Pri svätých omšiach požehnáme Trojkráľovú vodu.
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Obraz svätej rodiny - portál kostola sv. Juraja v Pise
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Poobede nás navštívili hasiči DHZ Košeca
a spestrili program súťažami pre deti, za čo im
patrí veľká vďaka.
A samozrejme, že sme si pochutili na skvelom
guláši.
Je úžasné, že sme si opäť toľkí vedeli nájsť čas,
stretli sme sa ako farnosť a prežili spolu príjemný
čas. Je to požehnaný čas pre celú našu farnosť.
Veľká vďaka patrí všetkým ktorí pripravovali
farský deň, či už priamo pri prácach alebo
finančne, či v modlitbe. Veľká vďaka všetkým.
Vďaka patrí Pánu Bohu za tento nádherný deň
a skvelých ľudí. Pán Boh zaplať.

Farský deň sme si spolu opäť skvelo užili
1.7.2017

Turistika, výlety, šport

Prvý júlový víkend sa v našej farnosti
nespája len so začiatkom pre deti tak
vytúžených prázdnin. Deti v našej farnosti
tradične už piaty rok začali prázdniny na
futbalovom ihrisku v Košeci. Konal sa tu už
5. ročník akcie zvanej Farský deň.
Na rannej svätej omši sme si uctili Pannu Máriu,
ktorá sa nám odvďačila krásnym počasím, ktoré
nám robilo radosť celý deň.

Text: Maťo Rychlý, Foto: ReD

Farský deň už od skorého rána pripravovali
ochotní dobrovoľníci. Varili guláš, chystali stoly
s občerstvením i súťaže pre deti.
Farský deň je pre našu farnosť, našich farníkov
už tradične príjemnou príležitosťou, kde sa
môžeme stretnúť, porozprávať a oddýchnuť si. Na
jeden
deň
„vypnúť“
od
práce,
štúdia
a každodenných povinností. Sadnúť si, uvoľniť sa
a debatovať sa o živote vo farnosti, o tom ako naše
deti vyrástli a stretnúť sa s ľuďmi ktorých sme
dlho nevideli, nemali čas s nimi pozdieľať svoje
zážitky.
Pre deti boli pripravené súťaže, hry i zaujímavé
ceny. Na rôznych stanovištiach deti skladali
skladačky, lovili indície, navzájom sa kŕmili,
ukázali nám svoju šikovnosť a zručnosť. Zahrali
sme si aj futbal a zaskákali si na trampolíne.
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Odpustky pri nábožnom recitovaní modlitby
„Korunka Božieho milosrdenstva“
Duchovné dianie v cirkvi
Apoštolská Penitenciária, na základe fakulty jej
zverenej Svätým Otcom Františkom, udeľuje úplné
odpustky, ktoré môžu získať úprimne sa kajúci veriaci
po riadnom splnení obvyklých podmienok (sviatostná
spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel
Najvyššieho Veľkňaza), a ktoré je tiež možné aplikovať
pre duše veriacich v očistci na spôsob príhovoru, ak:
- nábožne recitujú Korunku Božieho milosrdenstva
pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou, verejne
vystavenou alebo uchovávanou vo svätostánku,
v kostole alebo v kaplnke nachádzajúcej sa na území
Slovenska;
- sa zhromaždia v rodine, v rehoľnej komunite,
v združení veriacich, a všeobecne, keď sa viacerí
veriaci zhromaždia za nejakým poctivým cieľom
a nábožne sa zjednotia s recitáciou danej modlitby
šírenou
prostredníctvom
televízneho
alebo
rozhlasového vysielania, ktorú rovnakým spôsobom
(pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou) odrieka
diecézny biskup alebo ním na to ustanovený kňaz.
Tí veriaci, ktorí pre chorobu alebo z iného vážneho
dôvodu nemôžu opustiť svoj dom, sa pomodlia
Korunku Božieho milosrdenstva, dôverujúc a túžiac po
milosrdenstve pre seba a blížneho, môžu taktiež získať
úplné odpustky za obvyklých podmienok.
V ostatných prípadoch odpustky budú čiastočné.

Posvätenie adventných vencov v našej farnosti (3.12.2017)

www.kbs.sk

Poďakovanie za úrodu
8.10.2017

A Ty počuješ každú tvár.
Tebe aj nemý prehovorí.
A ako dobrý hospodár
nasýtiš všetky Tvoje tvory.

Duchovné dianie vo farnosti

Dnes boli naši v kostole,
ďakovať Bohu za úrodu.
Že to, čo máme na stole,
hrial slniečkom a dal mu vodu.

Milan Rúfus

Teraz Ti, Bože, ďakujem
za úrodu, čo v lese rastie.
A čo tam dáva Tvoja zem
pre detskú radosť, detské šťastie.
Jahody, trnky, maliny,
oriešky, hríby… Z dávien času,
tam deti chodia za nimi
a ako ovečky sa pasú.
Deti a vtáctvo nebeské.
Veď je to všetko z Tvojho rodu.
Aj veverička na lieske
bez slov sa modlí za úrodu.
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Požehnanie kaplnky
Panny Márie Pomocnice v Nozdroviciach

V tieni kríža na Butkove
16.9.2017

Príspevky čitateľov

Na hore Butkov v Ladcoch sa konajú tradičné
národné
púte
dvakrát
v roku
–
v máji
a v septembri.
Tak
tomu
bolo
i teraz,
16. septembra 2017, na ktorej sa zúčastnili aj
veriaci z našej farnosti.

2.9.2017

Duchovné dianie vo farnosti

Prvá septembrová nedeľa sa v našej farnosti
zapísala do histórie peknou a výnimočnou
slávnosťou. V Nozdroviciach bola v tento deň
počas svätej omše požehnaná nová kaplnka
Panny Márie Pomocnice.
Kaplnka bola postavená nad dedinou vedľa kríža na
mieste, kde bol v minulosti v Nozdroviciach cintorín.
Kaplnku požehnal pán farár Ján Čepela.
I napriek nepriaznivému počasiu sa na túto slávnosť
zišli ľudia nielen z Nozdrovíc a Košece ale i z blízkeho
okolia. Z miesta, kde je postavená kaplnka, je krásny
pohľad na košecký kostol, ktorého patrónkou je tiež
Panna Mária.
Nová kaplnka je tak, ako povedal pán farár počas
príhovoru, spojená s farským kostolom nielen
duchovne prostredníctvom našej nebeskej Matky ale aj
vizuálne. Naši farníci, či pocestní majú v tejto novej
kaplnke v Nozdroviciach ďalšie veľmi pekné duchovné
miesto
k zastaveniu,
modlitbe,
zamysleniu,
či
rozjímaniu. Pekný zážitok z tejto nedele nepokazil ani
vytrvalý dážď, ktorý sa spustil krátko po začiatku
svätej omše.

Hoci počasie od rána nevyzeralo prajne, počas krížovej
cesty a svätej omše držala nad nami naša Nebeská
Matka svoj ochranný plášť a počasie vydržalo bez
dažďa.

Náš Kresťanský spevokol mal tú česť sprevádzať
liturgiu počas tejto slávnosti. Chceme sa touto cestou
poďakovať nielen za pozvanie, ale i za pohostenie, ktoré
pre nás bolo pripravené po jej skončení.

Začiatok púte bol o trinástej hodine, kedy sa začala
Krížová cesta Božieho milosrdenstva, ktorá bola
obetovaná za naše rodiny, ktoré v dnešných časoch
prežívajú krízu.

Žehnaj, Pane, toto svoje nové sväté miesto.

Krížovú cestu viedla Hanka Servická svojimi úryvkami
piesní a spevácke zbory z Horehronia, Podpoľania
a Rajeckej
Lesnej.
Jednotlivé
zastavenia
čítali
manželské páry, ktoré túto krížovú cestu obetovali za
svoje rodiny a svoj manželský život. Ako odznelo počas
Krížovej cesty, problémom dnešných kríz v rodinách
a manželstvách je zlyhanie vzájomnej komunikácie.

Panna Mária, Pomocnica, ochraňuj a požehnaj ľudí, ktorí
ho s láskou a z úcty k Tebe budovali.
A pocestných, ktorí sa pri nej zastavia, naplň svojím
pokojom a milosťou.
Text: M. Poliaková, Foto: ReD

Po Krížovej ceste sme doputovali do Skalného
sanktuária Božieho milosrdenstva na vrchu Butkov.
O 15 hodine sme sa pomodlili Modlitbu korunky
Božieho milosrdenstva, ktorú viedli rehoľné sestry
z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva
z Krakova.
Potom nasledovala svätá omša, ktorej hlavným
celebrantom bol Mons. ThLic. Marek Hriadel,
generálny vikár Žilinskej diecézy. Vo svojej kázni
poukázal na to, že mnohí ľudia sa v dnešnej dobe
snažia ujsť pred svojimi tieňmi. Ich tiene v živote sú ich
slabé stránky, zlé rozhodnutia, bolestivé situácie
v živote, trápenia, krízy, zlé vzťahy v rodinách...
Avšak človek by nemal pred svojimi tieňmi utekať, ale
skryť sa do tieňa kríža a zotrvať.
Pretože všetko to, čo považujeme v našom živote za to
zlé, tvorí nás samých a dáva nám to do života viac ako
samotné radosti.
Jeho slová boli jasné, úprimné a zaryli sa do sŕdc
stoviek pútnikov. Veríme, že každý si vzal z jeho slov
niečo, čo mu v živote pomôže ísť ďalej a veriť.
Preto milí bratia a sestry, vytrvajte. Vytrvajte v tieni
kríža.
Text: Ľudmila a Veronika Melišové
Foto: Veronika Melišová
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V prvý deň nás navštívili astronómovia z NASA,
ktorí dlho skúmajú jednotlivé planéty našej slnečnej
sústavy. Deti pre nich pripravili návrhy cvikov, ktoré
by určite mali zvládnuť. Veru mali problém napr.
s tým, že by mali chodiť ladne ako baletky...
Odborníci z NASA im zas pomohli so stavbou
raketoplánov. No a na záver dňa ich oboznámili
s planétami. Hlavná duchovná myšlienka dňa „Náš
Boh je Jedinečný – veď kto alebo čo iné vždy
bolo a bude naveky?“ bola naplnená.
Druhý deň doobeda
sa niesol v znamení
vody – hydrológie.
Navštívil nás vedec
Hydrón – expert na
vodu.
Deti
absolvovali
množstvo súťaží, pri
ktorých sa s vodou
veľmi zblízka zoznámili. Zbierali rosu,
chytali balóniky naplnené vodou, topili ľad...
No a hlavná duchovná myšlienka tohto dňa „Boh je
to pravé Osvieženie, zdroj radosti, novej sily. Tak
ako nás osvieži čistá voda z horského prameňa, ako
naberieme sily, keď si ovlažíme ústa vodou, tak
v Bohu nachádzame to najúžasnejšie osvieženie,
lebo zdroj Jeho Lásky nevysychá“ bola opäť
naplnená.
Poobede bola činnosť zameraná na zem - geológiu.
Deťom sa prihovoril vedec Zoltán Minerál. Počas
súťaží sa deti oboznamovali s tým, že planéta Zem
nie je všade len taká ako u nás. Na šiestich
stanovištiach spoznávali šesť kontinentov. Afriku
symbolizovali zrniečka piesku z novinového papiera.
Ameriku liany v dažďovom pralese – lopta, ktorú si
deti posúvali bez toho, aby spadla... Po zoznámení
sa s každým kontinentom išli deti na prechádzku,
počas ktorej si všímali prírodu, zbierali rôzne
kamienky a iný prírodný materiál, z ktorého večer
tvorili obrázky a príbehy k nim.

Tábor Terchová
21.-25.8.2017

Turistika, výlety, šport

Prišiel deň "D" - pondelok 21.8.2017 a po
začiatočnom
zápise,
odovzdaní
batožiny
a nástupe, konečne o 09:45 hod. odfrčal vláčik
s tridsiatimi šiestimi deťmi pod dozorom
ôsmich animátorov a piatich dospelákov do
Žiliny. Odtiaľ pokračovali autobusom do
Terchovej – časť Šípková.
Opísať tento ročník tábora nebolo vôbec jednoduché.
Nielen kvôli skvelým zážitkom a peknému prostrediu.
Jednoduché to nie je kvôli tomu, čo nás od našich
začiatkov vždy napĺňa nesmiernou vďakou a pokorou.
Je to prítomnosť skvelých ľudí, ktorí napriek veku,
rozdielnym povolaniam či povahe, sa vždy zomknú ako
jeden a dokážu sa postarať niekedy aj o úplne cudzie
deti, ako jedna veľká rodina. Za to vždy budeme
ďakovať Bohu, bez ktorého by nič z nášho úsilia
nevyšlo. Držal nad nami ochranu vždy, po celý tábor.
Niekedy boli situácie naozaj neľahké a bez Jeho
ochrany by sme ich nezvládli... Jeho prítomnosť bolo
cítiť všade, no najmä počas svätej omše, ktorú nám
odslúžil pán farár netradične priamo v areáli Šípkovej,
kde sme boli aj ubytovaní.
Ako býva tradíciou, ubytovanie bolo i tento rok veľmi
pekné, rozdelenie izieb sme po menších debatách stihli
už vo vlaku do Žiliny, kde sme neskôr prestúpili na
autobus, ktorý nás doviezol priamo na miesto tábora.
Pani kuchárky boli na nás milé a už od rána nám
s láskou pripravovali nejedno dobré jedlo, ktoré potešilo
naše hladné brušká. Nejednu dušičku potešilo, keď
sme ako jeden chválili pána a spoločne vydupávali
a vytlieskavali jednotnú ďakovnú melódiu.

Celý náš tábor sa niesol v duchu stvorenia sveta a tak
sme spoločne objavovali vesmír, vodu, rastliny,
živočíchy a vlastne všetko čo pre nás Pán vytvoril. Učili
sme sa spoznávať svet, jeho zákonitosti, rovnako však
aj odhaľovať jeho duchovnú krásu a pravé hodnoty
nielen pomocou rôznych hier a poznávacích aktivít, ale
i pomocou astronautov
Maťa
a Mira,
Lupky
Dobrodružnej, hydrologičky Janky, geológa Janka
a botaničky Alenky 

Celým pobytom nás sprevádzala bádateľka Lupka
Dobrodružná, alias Monika Porubčanová, ktorá
pochodila veľa miest na svete a rozprávala nám
všelijaké príhody. Počas svojho putovania stretla
viacero zaujímavých osôb, ktoré nás prišli do tábora
postupne navštíviť.
Zároveň nás svojou dôslednou prípravou vtiahli
animátori
Maťko
a Mirko
do
zaujímavo
spracovaných modlitieb pred a po každom jedle.
V melódiách
im
pomohla
Janka
Čepáková.
Nezabudli ani na každodenné čítanie zo Svätého
písma.

Na tretí deň ráno nás veru neprekvapilo slniečko,
ale dážď. A práve v deň, keď sme mali naplánovanú
turistiku. Nuž, dážď je ale požehnaním pre
rastlinstvo - botaniku, na ktoré bol práve tento deň
zameraný. Nakoniec všetko dopadlo úžasne. Povozili
sme sa vláčikom po Terchovej a zároveň nás teta
sprievodkyňa
oboznámila
s históriou
aj
súčasnosťou tejto malebnej dedinky.
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s pomocou potápačských okuliarov sa snažili bežať
rýchlo ako diviak... Niektorí sa veru veľmi obetovali,
aby vyhrali.

No a len čo sme s vláčika vystúpili, začalo
poškuľovať slniečko a my sme sa vybrali na
nádhernú trasu po „Jánošíkových dierach“. Veru
mali sme nekonečné možnosti obdivovať prírodu,
ktorá je obrazom tvorivosti, pestrosti a fantázie
nášho Nebeského otca. Nejednému z nás – a to nielen

Po výbornom obede sa každý venoval tomu, na čo mal
chuť. Zdatnejší hrali futbal, dievčatá navliekali
prekrásne náramky, niekto sa len tak povaľoval, čítal,
kreslil. Proste, naberali sme silu na večernú diskotéku.

deťom, ale i dospelým – sa tajil dych pri toľkej kráse,
ktorá sa tam nachádza. Vysoké vodopády a hlboké
rokliny vyzerali ako z rozprávky. Keď nás Nebeský

No a na záverečný večer predsa nemohla chýbať
tradičná nočná hra, ktorá síce bola i trošku
strašidelná, ale tešili sa na ňu nielen deti, ale
i účinkujúci v nej 

otec zahŕňa nádhernými kvetmi, je to vždy akoby
pozdrav Jeho nežnej starostlivej lásky, aby nás
potešil. A toto bolo hlavnou duchovnou myšlienkou
dňa. Po návrate na ubytovňu, celkom unavení, ale
zdraví, sme si oddýchli a večer sme pripravovali
„esenciu dňa“.

V piatok po raňajkách sme pobalili batožinu, upratali
izby a stretli sa v jedálni na záverečnom stretnutí.
Každý dostal „Diplom bádateľa“, deti zaskandovali
obrovským potleskom animátorom, animátori ďakovali
deťom a padla aj nejaká tá slzička. No v kútiku duše sa
každý tešil už aj na svoju maminu, tatina, dedka,
babku. A po príchode vlaku na stanicu v Košeci to bolo
pri stretnutí aj patrične vidieť. Možno sa takto
stretneme
aj
o rok
a zažijeme
celkom
nové
dobrodružstvá.

Každá skupinka mala za úlohu vytvoriť vôňu, ktorá
charakterizuje prežitý deň. Bolo to veľmi zaujímavé,
chvíľami až odvážne, keď sa vzduchom niesla „vôňa“ aj
spotených ponožiek 
Štvrtý deň sme sa cez duchovnú myšlienku dňa „Boh
je aj praktický Otec, ktorý nezabúda na to, čo Jeho
deti potrebujú, veď nám všetko stvorenie dáva do
úžitku. My, ľudia, sme koruna Jeho stvorenstva,
stávame sa Jeho miláčikmi, keď nás povyšuje nad
všetko stvorenie“ dostali k spoznávaniu živočíchov –
zoológii. Rozpoznávali sme rôzne stopy, zvuky zvierat.

A čo napísať na záver? Snáď len skromné prianie, aby
sa i naďalej na našich táboroch udržiaval duch
svornosti, lásky a priateľstva.
Text: Alenka Čaplová, Monika Porubčanová
Foto: Zuzka Kvasnicová

Deti napr. zo svojho oblečenia vytvárali čo najdlhší
chvost líške, vytvárali neskutočne veľké parožie jeleňovi,
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Ďakujem za Vaše deti

Denný farský tábor
Príspevky čitateľov

Príspevky čitateľov

Kufor zbalený, všetko potrebné v ňom, úsmev na
tvári a môžeme vyraziť...
Železničná stanica v Košeci a na nej netrpezlivo čaká
36 detí, s ktorými na 5 dní odídeme objavovať krásy
Terchovej.
Tento rok bol pre mňa Farský tábor mojím prvým,
ktorého som sa zúčastnila ako animátorka. Na
jednej strane je to veľká zodpovednosť, no na druhej
je to úžasne strávený čas s deťmi, ktoré Vás naučia,
že život nie je až tak zlý.
Ak ste čakali typický článok o tom, čo, kde, kedy
a ako sme robili tak Vás asi sklamem.
Chcem Vám v týchto pár riadkoch povedať, že Vaše
deti, s ktorými som bola počas týchto piatich dní mi
veľmi pomohli.
Sú úžasné, šikovné, veselé, vnímavé, milé,
rozumné... ich objatia, ktorých som dostala denne
nespočetne veľa ma nakopli neskutočnou láskou
a pozitívnou energiou.
Aj keď majú svoje muchy, čo máme všetci, vždy mi
vedeli vyčariť úsmev na tvári. Nezáležalo na tom či to
bolo milými slovami, či smiešnymi rečami, či
nejakým šibalským kúskom...
V konečnom dôsledku bolo jedno či si tie zuby
nakoniec umyli, či si po piatom upozornení upratali
veci, či si pred raňajkami ustlali posteľ alebo či
dávali pozor pri vysvetľovaní úloh a súťaží...
nezáležalo ani na tom či svietilo slnko, mrholilo,
pršalo alebo fúkalo...
Dôležité bolo to, že vždy sme sa spolu smiali, ba
doslova rehotali, niekedy aj plakali od smiechu.
Dôležité bolo, že sa im smiali oči, že boli veselé, bavili
sa, hrali, behali... no stále s úsmevom.
A toto je to, čo mi chýbalo najviac... smiech. Taký
ten úprimný, spontánny, nekonečný. Taký, ktorý
Vám dobije baterky. A teda tie moje boli už poriadne
vymlátené.
Preto Vám milí rodičia chcem zo srdca poďakovať za
Vaše deti a za to, že mi tie baterky dobili. Chcem
Vám poďakovať, že ste z nich vychovali slušné
a hlavne veselé deti, ktoré milujú smiech a zábavu.
Vaše deti boli a sú pre mňa úžasným darom. Som
vďačná, že som opäť raz mohla vidieť svet ich očami.
Prebudili vo mne vieru. Vieru v lepší zajtrajšok.
Ďakujem!
Verím, že majú hŕbu zážitkov, spomienok a že o rok
sa znova uvidíme a zbierku našich zážitkov opäť
nafúkneme.
Chcem poďakovať mojim kolegom animátorom za to,
že som našla v nich nových úžasných kamarátov
a že som ich spoznala.
A chcem poďakovať všetkým dospelým, ktorí to
všetko zorganizovali a umožnili deťom a nám
mladým zažiť krásnych päť dní v peknom prostredí.
Ďakujem Bohu, že pri nás stál, že bol s nami
a verím, že zariadi, aby sme sa o rok znovu stretli.

Aj toto leto sa konal v našej farnosti denný
tábor od 3. do 7.7.2017. Nahlásilo sa nám
35 detí. Z čoho sme boli veľmi radi. Pripravili
sme pre deti program na každý deň. Aby sa
nenudili a zažili veľa zážitkov.
V pondelok, ako je zvykom, sme mali pripravené
zoznamovacie hry, nesmela chýbať modlitba a hurá
smer dolina. Tu na deti čakali rôzne súťaže, športy,
opekačka a cestou do doliny museli deti hádať
biblické postavy. Prvý deň sme sa všetci veľmi dobre
spoznali a zažili veľa zábavy.
Druhý deň sme sa vybrali do Dubnice. Do Centra
voľného času Dubnica nad Váhom, kde nám ukázali
svoje zvieratká. Najviac deti zaujali morské
prasiatka. Potom sme navštívili Dubnický kaštieľ.
Tretí deň bol sviatok sv. Cyrila a Metoda. Ráno sme
šli na sv. omšu a hurá na výlet do Piešťan.
V Piešťanoch sme sa povozili na loďke, prešli si
krásne kúpeľné mesto. Deťom sa veľmi páčilo,
krásne počasie nám umožnilo spoznať Piešťany
v plnej kráse.
Na štvrtý deň sa netešili len deti ale aj animátori.
Navštívili sme mesto Trenčín, presnejšie Lanový
park Tarzania. Deti sa hrali rôzne hry a lozili po
dráhach ako by na nich vyrastali. Na ceste domov
sme oslávili narodeniny jednej animátorky zmrzlinou
a ľadovou triešťou.
Piaty deň sme strávili v telocvični a ukončili týždeň
olympiádou. Okrem hier čakali na deti aj dielničky,
kde si mohli vytvárať náramky, ruženčeky a veľa
iných drobností. Ukončili sme týždeň vyhodnotením
olympiády a rozdaním odmien.
Veľká vďaka patrí animátorom, ktorí si našli čas na
deti, pastoračnej rade, ktorá nám pomohla
s realizáciou, ZŠ Košeca za poskytnuté priestory
a nášmu pánovi farárovi. Pán Boh zaplať.
Ale najväčšia vďaka patrí Pánu Bohu. Keby on
nechcel
tak
sa
toľko
ľudí
nedá
dokopy
a nezorganizuje taký skvelý tábor pre deti. Vďaka Ti
Pane.
Text: Maťo Rychlý

Veronika Melišová
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Z mesta Santiago de Compostela sme sa presunuli viac
ako 400 kilometrov južne do portugalského mestečka
Fatima, ktoré bolo hlavným cieľom našej púte. Fatima
je jedno z najznámejších katolíckych pútnických miest,
ktoré ročne navštívia milióny veriacich z celého sveta.

Fatima – Santiago de Compostela s TV LUX
Príspevky čitateľov
Rok stého výročia zjavení vo Fatime je motiváciou
pre stovky pútnikov, aby práve v tomto roku
navštívili svetoznáme pútnické miesto. Aby sa
sami modlili na miestach, kde žili Lucia,
Hyacinta a František, miesta, kde sa im zjavila
Panna Mária a zverila im posolstvá pre svet a pre
Cirkev.

Srdcom Sanktuária v Cova da Iria je Kaplnka
zjavení. Stojí na mieste, kde sa Panna Mária v roku
1917 zjavila trom deťom. Je to malý kostolík, pred
ktorým sa na mramorovom podstavci nachádza socha
Panny Márie Ružencovej. Socha stojí na mieste, kde
kedysi rástol malý dub, nad ktorým sa Panna Mária
zjavila. V čase zjavení mala Lucia desať, František
deväť a Hyacinta sedem rokov.

Televízia LUX v spolupráci s CK Awertravel zorganizovala v tomto roku niekoľko zájazdov, ktoré smerovali
práve do Fatimy.
Turnusom v dňoch 1.9. až 5.9.2017 nás sprevádzali
otec Marián Mlynárik a otec Eduard Janíček. Svojou
prítomnosťou, slovom i osobnými skúsenosťami nám
pomohli duchovne plnšie prežiť chvíle strávené na
pamätných miestach.
Prvým
navštíveným
miestom
nášho
leteckoautobusového putovania bolo známe španielske
pútnické miesto Santiago de Compostela. Denne tu
k hrobu svätého Jakuba smerujú kroky stoviek
pútnikov z celého sveta. V roku 2016 ich bolo viac ako
277 tisíc.

Kaplnka zjavení

Každý večer sa pred Kaplnkou zjavení modlia veriaci
medzinárodný ruženec. My sme mali možnosť jeho
magickú atmosféru zažiť dvakrát. Spoločenstvo
veriacich s ružencami a horiacimi sviečkami v rukách,
ktorí spoločne odriekajú modlitbu svätého ruženca vo
svojich rodných jazykoch. Ruženec je zakončený
sviečkovým sprievodom okolo námestia. Počas
sviečkového sprievodu veriaci spevom sprevádzajú
sochu Panny Márie.

Na ceste do Santiaga majú pútnici príležitosť na osobnú
reflexiu a modlitbu, ako aj na spoločenstvo iných
pútnikov z mnohých krajín sveta. Púť je príležitosťou na
duchovnú obnovu a rast osobnej viery.

Nad celým námestím sa vypína
65 metrov vysoká veža Baziliky
Panny
Márie
Ružencovej,
ktorá stojí na mieste, kde sa
malí pastieri hrali v deň prvého
zjavenia 13.5.1917. Bazilika sa
stavala v rokoch 1928 až 1953.
Jej 15 bočných oltárov je
zasvätených 15. ružencovým
tajomstvám.

Symboly na Ceste Sv. Jakuba

V bazilike sa nachádzajú hroby
Sv. Hyacinty, sv. Františka
a Lucie. Po oboch stranách
Baziliky
sú
kolonády
so
zastaveniami krížovej cesty.

Pútnici prekonávajú pešo stovky kilometrov v snahe
spoznať seba, zhodnotiť svoj doterajší život. Neraz si
siahnu na dno síl. Celou trasou ich sprevádza symbol
Cesty svätého Jakuba - mušľa hrebenatka veľká.
Bez ohľadu na to aký bol pôvodný
dôvod vydať sa na púť k hrobu sv.
Jakuba, kroky všetkých pútnikov
končia práve pri jeho hrobe a pri
soche na oltári. Podľa zvyku
pútnici objímajú sochu svätého
Jakuba a objatím sv. Jakubovi
odovzdajú všetky svoje trápenia,
starosti...
Všímavý
návštevník
chrámu si všimne aké zošúchané
sú schody vedúce k soche sv.
Jakuba.

Pred Bazilikou po ľavej strane stojí mohutný dub, pod
ktorým sa schádzali malí pastierikovia a veriaci na
modlitbe ruženca v očakávaní zjavení v roku 1917.

Schody k soche
Sv. Jakuba

Atmosféra starobylého mestečka, pozorovanie pútnikov
s obviazanými nohami, opierajúcich sa o palicu,
modliacich sa v chráme nás naplnilo obdivom
a pokorou. Ich unavené ale spokojné tváre sme mali
možnosť sledovať aj počas pútnickej svätej omše
v katedrále.
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V strede námestia sa týči pomník Božského Srdca
Ježišovho (1932).

Zmŕtvychvstania. Cesta končí Kalváriou, z ktorej je
pekný panoramatický pohľad na pôvodnú Fatimu
a kostol, v ktorom boli malí pastieri pokrstení.

Na južnej strane námestia stojí
vysoký kovový kríž, ktorý
symbolizuje koniec Svetového
roka 1951. Vedľa kríža je
socha Svätého Jána Pavla II.,
ktorý navštívil Fatimu počas
svojho pontifikátu trikrát.

Na jednom mieste krížovej cesty,
nazývanom Valinhos, je pomník
Panny Márie. Tu sa zjavila deťom
Panna Mária 19. augusta 1917
v „náhradnom termíne“. Keďže
starosta obce ich 13. augusta
1917 zatvoril na obecnom úrade
a znemožnil im ísť na miesto pri
dube, kde mali podľa želania
Márie prísť.

Okrem roku 1982, rok po
atentáte, Svätý Otec prišiel do
Fatimy aj v máji 1991, desať
rokov po atentáte a tretí raz
v jubilejnom roku 2000. Vtedy
13. mája opäť ďakoval za
záchranu života a blahorečil
dve fatimské deti Františka

Neďaleko je tiež Loca Do Anjo –
miesto, kde mali deti prvé a tretie
zjavenie Anjela Pokoja na jar a na jeseň 1916.
V dedinke
Aljustrel
je
možné
navštíviť
rodné
domy Františka, Hyacinty
i Lucie. Neďaleko Luciinho
domu sa nachádza studňa,
pri ktorej sa deťom v roku
1915 zjavil anjel. V roku
1916 sa im zjavil anjel
znova a prihovoril sa im,
aby sa modlili, lebo Pán
Boh má s nimi veľké plány.
Anjel ich vtedy naučil túto
modlitbu:

a Hyacintu.
V roku 1984 daroval pápež Ján Pavol II. Fatimskej
Panne Márii náboj vybratý z jeho tela 13. mája 1981.
Pri umiestňovaní náboja do korunky všetkých
prekvapilo, že klenotník, ktorý vyrábal korunku v roku
1942 nechal vo vnútri korunky výklenok, ktorý vtedy
nedával zmysel. A presne do neho zapadol náboj, ktorý
tam dal po rokoch vložiť Svätý Otec.
Na opačnom konci námestia oproti Bazilike Panny
Márie Ružencovej sa nachádza Bazilika Najsvätejšej
Trojice. Jej vybudovanie si vyžiadal stále rastúci počet
pútnikov. Posvätená bola v roku 2007. Moderná budova
v tvare kruhu má 12 bočných brán označených menami
dvanástich apoštolov. Hlavná brána, Brána Ježiša
Krista,
je
vyzdobená
bronzovými
reliéfmi
so
znázorneniami dvadsiatich tajomstiev posvätného
ruženca.

„Môj Bože, verím v teba,
klaniam sa ti, dúfam v teba
a milujem ťa. Prosím za
odpustenie pre tých, čo v
teba neveria, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa.“

Prednú časť chrámovej lode zdobí mozaika autora
Marka Ivana Rupnika. Znázorňuje nebeský Jeruzalem.
V Bazilike, ktorá je štvrtým najväčším chrámom na
svete, je viac ako 8 600 miest na sedenie.

13. októbra 1930 oficiálne vyhlásil biskup diecézy
Leiria-Fatima, že zjavenia neprotirečia viere a povolil
uctievať kult Panny Márie Fatimskej.
Ako prvý pápež pricestoval do Fatimy Pavol VI. v roku
1967. Fatimu navštívil aj Ján Pavol II. (1982, 1991,
2000) a Benedikt XVI. (2010).
V tomto roku navštívil Fatimu aj pápež František.
Počas svojej návštevy 13. mája svätorečil Františka
a Hyacintu. Sú prvými svätými deťmi bez mučeníckej
smrti. Na slávnostnej kanonizácii sa zúčastnilo viac ako
400 tisíc ľudí. V súčasnosti prebieha aj proces
blahorečenia sestry Lucie, ktorá zomrela v roku 2005.
Vo Fatime sme počas našej cesty s TV Lux prežili
necelé 3 dni. Môže sa to zdať krátky čas. Pre nás to bol
požehnaný a duchovne naplnený čas. Stretli sme sa
s Máriou na miestach, kde sa zjavila trom malým
deťom z Aljustrel. Mohli sme naplno so stovkami
ďalších veriacich rozjímať o zjaveniach, o posolstve,
ktoré nám Mária zanechala. Hlbokú duchovnú posilu
sme si doniesli i domov, do našich rodín, do našich
každodenných starostí i radostí. Chceme z hĺbky srdca
poďakovať Panne Márii, že nás na našej púti
sprevádzala a že je s nami ako láskyplná Nebeská
Matka neustále.

Mozaika „Nebeský Jeruzalem“ Marka Ivana Rupnika

V podzemí sa nachádza niekoľko kaplniek a priestorov
na zhromaždenia veriacich. V celom Sanktuáriu sa
takmer nepretržite konajú sväté omše, pobožnosti,
modlitebné stretnutia. Veriaci majú možnosť 24 hodín
denne v tichosti rozjímať v Kaplnke Najsvätejšej
sviatosti.
My sme mali možnosť sa duchovne spojiť s Pannou
Máriou počas omší v Bazilike Panny Márie Ružencovej,
v kaplnke Ježišovho zmŕtvychvstania a v Kaplnke
zjavení.

Vo fatimských posolstvách sa Mária prihovára k nám
všetkým: „Modlite sa, veľa sa modlite a prinášajte obety
za hriešnikov, lebo veľa duší prichádza do pekla, pretože
sa za nich nikto neobetuje a nemodlí.»

Asi dva kilometre od Sanktuária, smerom k dedinke
Aljustrel – rodnej dedinke Lucie, Františka a Hyacinty,
vedie olivovým sadom krížová cesta. Vybudovanie
krížovej cesty financovali emigranti z Maďarska, ktorí
rodnú krajinu opustili po krvavom potlačení povstania
v roku 1956.

“Preto Vás prosím, veľa sa modlite najmä svätý ruženec
a prinášajte obety za hriešnikov.”
Text a foto: Katka Melišová

Krížovú cestu tvorí 14 kaplniek utrpenia a 15. kaplnka
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Z činnosti Kresťanského spevokolu...

Jubilejná modlitba zasvätenia

Z diania vo farnosti

Modlitby

Náš Kresťanský spevokol sprevádza svojimi
piesňami liturgiu a slávnosti nielen v našom
kostole a filiálkach ale reprezentuje farnosť
i v širšom okolí.

Zdravas’ Matka Pána,
Panna Mária, Ružencová kráľovná z Fatimy!
Požehnaná si medzi ženami,

Zúčastnili sme sa viacerých vystúpení pri rozličných
príležitostiach, no radi spomíname na tie výnimočné.

si obrazom Cirkvi odetej do veľkonočného svetla,
si cťou nášho ľudu,

Druhú
augustovú
nedeľu
sme
sa
zúčastnili
Odpustkových slávností v Zliechove. Spevokol
sprevádzal liturgiu a po svätej omši vystúpil s krátkym
programom. Mnohí obyvatelia Zliechova (muži, ženy
i deti) prišli na svätú omšu v tradičnom zliechovskom
kroji. Zliechovská výšivka bola i na ornáte pána farára,
ktorý je naň patrične hrdý. Ľudový kroj dodal svätej
omši punc výnimočnosti a jedinečnosti.

si víťazstvom nad útokom zla.
Proroctvo Otcovej milosrdnej lásky,
Učiteľka ohlasovania dobrej zvesti Syna,
Znamenie žiarivého ohňa Ducha Svätého,
nauč nás, v tomto údolí radostí a bolestí,
večným pravdám, ktoré Otec zjavuje maličkým.
Ukáž nám silu tvojho ochranného plášťa.
Tvojim Nepoškvrneným srdcom,
buď útočiskom hriešnikov
a cestou, ktorá vedie k Bohu.
Zjednotený s mojimi bratmi,
vo viere, nádeji a láske,
sa Ti zverujem.
Zjednotený s mojimi bratmi sa skrze Teba
zasväcujem Bohu,
ó Ružencová Panna z Fatimy.

V polovici septembra sme boli pozvaní na oslavy
10. výročia posvätenia chrámu Sedembolestnej
Panny Márie v Streženiciach, kde sme po slávnostnej
svätej omši krátkym koncertom pozdravili obyvateľov
Streženíc. A kroje sa objavili i v kostole v Streženiciach.
Mali ho na sebe členovia ľudového súboru Štepnická
skala, ktorí spoločne s nami spevom sprevádzali
liturgiu.

A nakoniec ponorený vo Svetle,
ktoré k nám prichádza z Tvojich rúk,
budem vzdávať slávu Pánovi na veky vekov.
Amen

Počas koncertu nás tiež milo prekvapilo vnímavé
a pozorné obecenstvo. Po skončení slávnosti sme boli
pozvaní na pohostenie, za ktoré by sme sa i touto
cestou chceli srdečne poďakovať!
Obe tieto vystúpenia v nás zanechali príjemné
a nezabudnuteľné spomienky. Sme radi, že sme svojim
spevom mohli spríjemniť oslavy v týchto farnostiach
a budeme sa tešiť na ďalšie podobné stretnutia!

Socha Panny Márie Fatimskej v Kaplnke zjavení, Fatima
Foto: ReD

Viliam Zermegh, vedúci spevokolu
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Boží zásah v pravej chvíli

Vianočná osemsmerovka
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Príspevky čitateľov

Zažila som neuveriteľný príbeh, s ktorým sa
chcem s vami podeliť.
Stal sa v Martinskej nemocnici.
Bola som tam po operácii kĺbu, keď tam prišla
pani od Prievidze s bolesťou kolena. Po určitých
vyšetreniach sa lekári rozhodli operovať.
Prišiel už spomínaný deň. Keď prišiel čas
operácie, prišli jej povedať, že operáciu presúvajú
asi o dve hodiny, lebo majú urgentný prípad.
Asi o hodinu jej volal syn, že jej prišiel list od jej
lekárky, aby sa čo najskôr dostavila k nej. Keď
zistila číslo telefónu lekárky, zavolala jej, že sa
ospravedlní a oznámila kde je. Lekárka jej
nemilosrdne oznámila, že má rakovinu. Aby
povedala lekárom čo je vo veci, aby skonzultovali,
či je vhodné operovať. V tomto čase už sestričky
čakali s vozíkom vo dverách, že ju odvezú na
operačný sál.
O chvíľu ju doviezli naspäť plačúcu. Neoperovali
ju. Vravela, že keď sa pýtala, či do konca života
bude chromá, prednosta jej povedal "chromá ale
živá"

Nájdite v osemsmerovke slová: darček, Ježiško,
koláče, med, medovník, rok, ryba, sneh,
stromček, večera, vianoce, vločka

Vianočná krížovka
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10 11 12 13

S pozdravom Emília Košarišťanová

Medvedie labky
Recepty starých mám

Suroviny: 75 dkg polohrubej múky, 20 dkg
masti, 20 dkg maslo, 25 dkg práškového cukru,
10 dkg mletých orechov, 2 vajcia, trochu mletej
škorice
Postup:
Všetky ingrediencie spolu zmiesime.
Cestom naplníme formičky, ktoré naukladáme na
plech.
Pečieme 15 – 20 minút pri teplote 180°C.
Po upečení labky poprášime zmesou práškového
a vanilkového cukru. Dobrú chuť.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vozia sa na nich deti v zime
Sviatok narodenia Ježiška
Človek zo snehu
Mesto, kde sa narodil Ježiško
Na Vianoce deti spievajú...
Žiari na oblohe
Má meniny 6. decembra
Čo svieti na adventnom venci?
Na Vianoce pečieme...
Aká ryba je na štedrovečernom stole?
Darčeky nájdeme pod...
Sladký cukrík na stromčeku
Odhadzujeme ňou v zime sneh
12
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Zanechajte Márii svoje starosti i radosti...
14.10.2017

Turistika, výlety, šport

Ako si najlepšie pripomenúť 100 rokov od
posledného zjavenia vo Fatime? Vo farnosti
sme sa rozhodli navštíviť jedno z najstarších
pútnických miest na Slovensku.
Kroky našej tohtoročnej farskej púte smerovali do
Marianky - jedného z najznámejších a najnavštevovanejších pútnických miest na Slovensku. Tento rok
majú veriaci o dôvod viac navštíviť túto farnosť. 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, ktorý
potrvá do 16.5.2018.
Bazilika Narodenia Panny Márie v Marianke je
naozaj krásna gotická stavba. Od roku 1990
spravuje farnosť Marianka Kongregácia tešiteľov.
Postupne zrekonštruovali kostol a bývalý pavlínsky
kláštor (kaštieľ), ktorý slúži ako pútnický
a exercičný dom. V týchto týždňoch sa rekonštruuje
Lurdská Jaskyňa a Kaplnka Svätej studne.

Oltár Baziliky Narodenia Panny Márie

Po svätej omši a prechádzke Mariánskym údolím
sme absolvovali krížovú cestu pôsobivým jesenným
bukovým lesom. Krížová cesta bola postavená
v prvej polovici dvadsiateho storočia.
Panna Mária nám zabezpečila naozaj krásne
jesenné slnečné počasie a tak sme si mohli
Mariánske údolie naplno vychutnať.
Text a foto: ReD

Kaplnka Svätej studne

Úvodnú svätú omšu sme mali spolu s veriacimi
z farnosti Klin. Farnosť Klin sme navštívili v rámci
farskej púte minulý rok.
Po svätej omši nás s históriou baziliky, farnosti
i celého Mariánskeho údolia oboznámil páter Marek
Vadrna. Dozvedeli sme sa o histórii farnosti,
baziliky,
o prítomnosti
rádov
vo
farnosti
i o Kaplnkách Siedmych radostí Panny Márie.

Bazilika Narodenia Panny Márie – hlavný oltár

Sv. Jozef – bočný oltár
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Bazilike Narodenia Panny Márie – hlavný oltár

Bočný oltár Baziliky

Páter Marek Vadrna

Bočný oltár v Bazilike – Sv. Michal

Kaplnka Svätej studne

Krížová cesta

Hlavný oltár – Kaplnka Svätej studne
14
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Z biskupskej vizitácie
16.11.2017

Duchovné dianie vo farnosti

Naša farnosť v mesiacoch október a november
prešla hĺbkovou kontrolou biskupského úradu,
ktorá sa skončila dňa 16.11.2017 osobnou
návštevou otca biskupa Mons. Tomáša Galisa.
Otec biskup počas vizitácie navštívil niekoľko miest
vo farnosti. Prišiel medzi žiakov základnej školy,
ktorí mu zaspievali a otec biskup im venoval svoj čas
a odpovedal na ich otázky.
Otec biskup zavítal na obecné úrady v Košeci
i v Košeckom Podhradí kde sa stretol s poslancami,
potešil chorých doma i v Stredisku Evanjelickej
DIAKONIE. Prijal tiež pozvanie do firmy Drevopal
v Ladcoch.
Otec biskup neobišiel ani náš Kresťanský spevokol.
Členovia spevokolu privítali vzácnu návštevu ako
inak, spevom. Boli veľmi potešení, že otec biskup
i so svojim tajomníkom prišli medzi nich.
Vyvrcholením dňa bola svätá omša v našom farskom
kostole. I napriek tomu, že to bol všedný deň, kostol
bol naplnený do posledného miesta. Počas liturgie sa
chrámom niesli krásne tóny piesní našich mladých
spevákov – birmovancov i nášho Kresťanského
spevokolu. Slávnostný ráz umocnili i úprimné
prosby z úst našich detí, pripravené obetné dary
a mladí ľudia v krojoch, ktorí ich priniesli do rúk
otca biskupa.

Po svätej omši sa v kostole diskutovalo. Otec biskup
odpovedal na množstvo otázok z úst farníkov i detí
a na záver podal ruku každému, kto sa s ním chcel
osobne stretnúť.
Otcovi biskupovi s úprimnosťou ďakujeme nielen za
jeho návštevu ale aj za povzbudivé slová a modlitby.
Text a foto: Mirka Poliaková

Poznámka. redakcie: K výsledkom vizitácie sa vrátime
v ďalšom čísle Košeckých zvonov.
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Milí naši čitatelia,
ďakujeme, že sme mohli byť v uplynulom roku súčasťou
Vašich životov.
Prajeme Vám krásne prežitie týchto vzácnych Vianočných
sviatkov.
Želáme Vám, nech Božie požehnanie a radosť života
naplní každý Váš deň.
Prajeme Vám, aby sa Vám podarilo urobiť šťastnými aj
iných.
Tešíme sa na Vás v roku 2018.
Redakcia Košeckých zvonov
Foto: Veronika Melišová
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