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ZELENÝ ŠTVRTOK – 29. marec 2018
17:30 hod.-
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Košeca
Veľké KP
Malé KP

Svätá omša na pamiatku Pánovej
večere vo farskom kostole

VEĽKÝ PIATOK – 30. marec 2018
10:00 hod.
17:00 hod.

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
Veľkonočný pondelok
Nedeľa Božieho milosrdenstva
Zvestovanie Pána
3. veľkonočná nedeľa
4. veľkonočná nedeľa
Svätého Juraja, mučeník
Svätého Marka, evanjelista
5. veľkonočná nedeľa
Svätého Jozefa, robotník
Svätých Filipa a Jakuba, apoštoli
6. veľkonočná nedeľa
Nanebovstúpenie Pána
7. veľkonočná nedeľa
Svätého Mateja, apoštol
Svätého Jána Nepomuckého, kňaz a mučeník
Zoslanie Ducha Svätého
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho
a večného kňaza
Svätého Filipa Neriho, kňaz
Najsvätejšej Trojice
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Sv. Antona Paduánskeho, kňaz a učiteľ Cirkvi
Narodenie svätého Jána Krstiteľa
Svätých Petra a Pavla, apoštoli

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

BIELA SOBOTA – 31. marec 2018
08:00 – 18:45 hod. Poklona pri Božom hrobe
19:00 hod. Veľkonočná vigília – oslava
zmŕtvychvstania Pána

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA- 1. apríl 2018
Sväté omše: 07:00 hod. – Košeca
08:00 hod. – Malé K. Podhradie
09:15 hod. – Košeca

Z FARSKEJ MATRIKY
V roku 2017 bolo v našej farnosti:
Krstov: 43
(2016: 40, 2015: 27, 2014: 41, 2013: 41)
Košeca 24, Nozdrovice 2, Košecké Podhradie 9,
iné farnosti 8
chlapci 21, dievčatá
22
Najčastejšie mená: Samuel, Martin, Matúš, Ela,
Nela, Sofia

Sobášov: 8
(2016: 6, 2015: 8, 2014: 9, 2013: 12)

Košeca 6, Košecké Podhradie 3, iné farnosti 7
priemerný vek:
muži
31,5 r.
ženy
28,5 r.
Snúbenci, ktorí chcete uzatvoriť sviatostné
manželstvo nezabudnite sa prihlásiť na
predmanželský kurz. Viac informácii nájdete na
našej farskej internetovej stránke.

Pohrebov: 47
(2016: 43, 2015: 39, 2014: 48, 2013: 35)
Košeca: 29, Veľké KP: 8, Malé KP: 10
muži 20
priem. vek - 67,5 r.
ženy 27
priem. vek – 74,8 r.

Na prvom svätom prijímaní bolo 24 detí.

Bazilika Najsvätejšej Trojice - Fatima

Údaje: Farský úrad
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Oznamujeme a pozývame
30. mar.

Krížová cesta na Butkove
11.3.2018

Krížová cesta ulicami Košece

Aj vďaka krásnemu počasiu sme sa v nedeľu
11.3.2018
pod
vedením
pána
farára
spoločne pomodlili pobožnosť krížovej cesty
na hore Butkov.

Už po piaty krát sa budeme spoločne modliť v uliciach
Košece v rámci spoločnej Krížovej cesty.
12. máj

Duchovné dianie vo farnosti

Misijná púť detí - Rajecká Lesná,
Levoča

Témou misijnej púte detí je „Modlíme sa s Máriou za
misie“. Deti opäť zažijú veľké kresťanské spoločenstvo.
13. máj

Sv. omša pri kaplnke Na Muškátke

Spoločná svätá omša pri kaplnke Panny Márie
Fatimskej „Na Muškátke“ v Malom Košeckom Podhradí.
3. jún

Prvé sväté prijímanie v Košeci

Po príprave v rodine a počas hodín náboženstva sa naši
malí farníci prvýkrát spoja s Ježišom vo svätom
prijímaní.

10. jún

Hodová svätá omša v Malom KP

Najsvätejšie Srdce Ježišovo si uctíme slávením svätej
omše pri soche v Malom Košeckom Podhradí.

30. jún

Farský deň našej farnosti

Farský deň – obľúbený deň celej farnosti si opäť
spoločne vychutnáme – malí, veľkí... Príďte.
1. júl

Hodová svätá omša vo Veľkom KP

Hodovú svätú omšu vo Veľkom Košeckom Podhradí
budeme sláviť v nedeľu po sviatku Petra a Pavla.
9.-13.7.

Denný farský tábor

Príjemné slniečko a hojná účasť farníkov bola pre
všetkých zúčastnených určite povzbudením. Mohli
sme tak vymodliť pre farnosť viac požehnania.

Na druhý prázdninový týždeň pripravujú naši animátori
opäť zaujímavý program pre deti z farnosti v rámci
Denného farského tábora.
13.-17.8.

Pobytový farský tábor

Pobytový farský tábor bude tiež plný skvelých zážitkov,
ktoré deti čakajú opäť v niektorom z krásnych kútov
Slovenska.

Výstup na Butkov sme zakončili spoločnou
modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva pri
pamätníku svätého Jána Pavla II.
Za prijaté milosti všetci ďakujeme!

Krížová cesta pred Bazilikou Panny Márie Ružencovej vo Fatime

Foto: Mirka Poliaková
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v Dubnici nad Váhom. V ten deň došla do Košece
púť z Ladiec. Na tejto púti sa niesol drevený kríž.
Púť sa spojila s púťou z Košece a tak spoločne
pútnici pokračovali do Dubnice nad Váhom.
Pútnikov bolo okolo tisíc. Potom boli púte zakázané.
Mladí hudobníci vystupovali aj na akciách
organizovaných Miestnym národným výborom. Za
takéto vystupovanie však nedostali žiadne odmeny.
V roku 1950 sa táto dychová hudba zúčastnila
súťaže dychových hudieb v Kultúrnom dome
v Ladcoch. Súťaže sa zúčastnilo 12 dychových
hudieb. Dychová hudba z Košece obsadila 7. miesto.
Bola najmladšia dychová hudba na tejto súťaži.
V roku 1951-2 sa kapela takmer rozpadla. Na
vojenskú prezenčnú službu odišlo 9 muzikantov.
O rok neskôr ďalších 5 muzikantov. Niektorí odišli
za inými povinnosťami.
Po ukončení základnej vojenskej služby sa niektorí
chlapci zlúčili s muzikantami starej dychovej hudby.
V tejto hudbe hrávali až do ich vysokého veku.

Dychová hudba mladých v Košeci
Príspevky čitateľov

Pred sedemdesiatimi rokmi, 3. mája 1948,
bola založená Dychová hudba mladých
v Košeci. Jej zakladateľmi boli Róbert Ďuriš,
Valentín Mikuška a Ladislav Procházka.
Najstarší chlapci mali v tom čase len 18 rokov.
Najmladší bol Jaroslav Matuščin, ten mal iba 12
rokov. Vyučujúcim a kapelníkom bol František
Matuščin – senior.
Ich prvým vystúpením bola účasť na Polnočnej
svätej omši na Vianoce v roku 1948 a na
narodenie Pána.
Mladým
chlapcom
robili
problémy
finančné
podmienky na zakúpenie hudobných nástrojov.
Žiaden z týchto chlapcov nebol ešte zárobkovo činný.
Bolo ešte krátko po II. svetovej vojne, zárobky boli
malé. Takmer všetkým chlapcom prispeli na
zakúpenie hudobných nástrojov rodičia alebo
súrodenci.
Chýbajúce finančné prostriedky im poskytol
Anton Kocúr - vtedajší pán farár v Košeci. Pôžička
bola návratná s tým, že za každé účinkovanie na
cirkevných obradoch bude návratnosť o určitú
čiastku znížená.
Mladí muzikanti tak činili, hrávali v kostole na
sviatok Veľkej Noci, Božieho tela, na Košeckých
hodoch, v Deň všetkých svätých na cintoríne, na
Vianoce a iných príležitostiach.
V roku 1949 na sviatok Svätej Trojice hrali na púti

Valentín Mikuška

Popis fotografie:
Horný rad zľava: Burian Ján, Kutej Valentín, Valiant
Jozef, Mikuška Viliam
Stredný rad zľava: Tabačik Ján, Laskovič Augustín,
Zaťko Anton, Ďuriš Róbert, Mikuška Valentín, Strečko
Jozef
Spodný rad zľava: Palček Milan, Slabý Jozef, Bača
František, Matuščin František – kapelník, Prochádzka
Ladislav, Matuščin Jaroslav, Kútny Emil, Uríček Jozef
Vpredu zľava: Prochádzka Emil, Matuščin František junior
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Vianočné obdobie 2017 vo fotografiách
Duchovné dianie vo farnosti

Jasličková pobožnosť – Mária a Jozef s Ježiškom

Požehanie adventných vencov

Jasličková pobožnosť – pastieri pri Ježiškovi

Rorátne sväté omše
Jasličková pobožnosť – spevácka skupina farskej mládeže

Rorátne sväté omše – stromček dobrých skutkov detí
Jasličková pobožnosť – účinkujúci

Požehnanie betlehemov
Jasličková pobožnosť - Požehnanie detí i rodín
5
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Požehnanie najväčšej sochy Panny Márie
v strednej Európe
19.5.2018

Dobrá novina 2016
26.-27.12.2017

Milý farníci, aj tento rok sa naša farnosť
zapojila do projektu „DOBRÁ NOVINA“.
Týmto projektom sme pokračovali v tradícii
koledovania v našej farnosti.
DOBRÁ NOVINA podporuje projekty v Afrike.
Koledníci našej farnosti navštívili rodiny, ktoré sa
nahlásili a chceli prispieť na podporu projektov.
Koledníci vyšli s požehnaním pána farára. Vydali
sa
na
cestu
s pripravenými
piesňami
a vinšami, ktoré
našich farníkov
potešili i dojali.
Veľká
vďaka
všetkým, ktorí sa
zapojili
do
projektu DOBRÁ
NOVINA. Ľuďom,
ktorí
podporili
finančne tento projekt a prijali koledníkov vo
svojich domácnostiach.
Celkovo sa vyzbieralo 828 €, ktoré boli odoslané
do Afriky pre deti.
Na záver sa chceme poďakovať všetkým
dobrovoľníkom, koledníkom a všetkým, ktorí sa
zúčastnili tohto projektu.

Duchovné dianie v cirkvi

Sanktuárium nad obcou Ladce na vrchu
Butkov ohlasuje svetu posolstvo Božieho
milosrdenstva.
Od roku 2013 tu postupne vznikali sakrálne
objekty - monumentálny kríž, kaplnka Božieho
milosrdenstva, pamätníky sv. Faustíny a sv. Jána
Pavla II., jedinečná kamenná krížová cesta
Božieho milosrdenstva.
Počas Celonárodnej púte 19.5.2018 bude na hore
Butkov požehnaná monumentálna socha Panny
Márie - Matky milosrdenstva, ktorá bude
najväčšou v strednej Európe. S podstavcom
vysoká viac ako 9 m.
Sochársky model (1:6), podľa ktorého bude
v sanktuáriu
postavená
monumentálna
mariánska socha, bol požehnaný na tradičnej
májovej púti minulý rok.
ReD

Deň radosti
10.2.2018

Duchovné dianie vo farnosti

Turistika, výlety, šport

Tohto roku sa po prvý krát v sobotu
10.2.2018 v našej farnosti uskutočnila
spoločná akcia viacerých farností s názvom
Deň Radosti.
Stretli sa na nej deti z farnosti našej, ilavskej ale
i z farností, ktoré sú od nás vzdialenejšie –
Bolešov či Trenčín.
Bohužiaľ pre chorobu z poslednej spomenutej
farnosti prišlo iba zopár detí. Ale i napriek nižšej
účasti sme zažili veľa príjemných chvíľ.
Začali sme ju oslavou Pána v našom kostole a náš
program pokračoval v telocvični ZŠ Košeca. Pre
naše deti i pre nás bol prichystaní zaujímavý
program plný námorníckych dobrodružstiev
a súťaží.
Celý program sme zakončili spoločnými hrami
a diskotékou. Dúfame, že budúci deň radosti sa
uskutoční v trochu vyššom počte detí ale
v rovnako výbornej atmosfére ako tento.
Chcem veľmi poďakovať všetkým organizátorom
a animátorom za pomoc pri organizácií tejto i keď
malej ale i tak náročnej akcie 

Maťo Rychlý

Monika Porubčanová
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Slovensko bude mať novú blahoslavenú
Duchovné dianie v cirkvi

Svätý
Otec
František
schválil
dekrét
o mučeníctve Anny Kolesárovej. Otvoril cestu
k jej blahorečeniu.
Svätý Otec František prijal v utorok 6.3.2018 na
osobnej audiencii kardinála Angela Amata SDB,
prefekta Kongregácie pre kauzy svätých, a schválil
dekrét o mučeníctve Božej služobníčky Anny
Kolesárovej, ktorú v závere druhej svetovej vojny
zastrelil vojak sovietskej armády. Mladé dievča
zomrelo, aby si zachovalo nevinnosť.
Narodila sa 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom
ako dcéra Jána Kolesára, prezývaného po mame
Hruška, a Anny, rodenej Kušnírovej. Pokrstená
bola hneď na druhý deň 15. júla.
Jej otec bol prísny, ale spravodlivý. Keď
v desiatich rokoch stratila mamu, musela prevziať
starostlivosť o domácnosť a nahradiť matku aj
svojmu staršiemu bratovi Michalovi. Kvôli
povinnostiam nemala čas navštevovať svoje
kamarátky, preto sa ony schádzali u nej a potom
spolu išli na svätú omšu či litánie.
Žila veľmi skromne a jednoducho. Dbala o svoju
povesť a čistotu. Pravidelne pristupovala k
sviatosti zmierenia a Eucharistii. Každú sobotu sa
chodili modliť ruženec k susedom Podhorínovcom.
Prišla však druhá svetová vojna a na jej konci
v roku 1944 prechádzal cez Vysokú nad Uhom aj
front. Boje trvali niekoľko týždňov a vystrašení
dedinčania sa skrývali v pivniciach. Ján KolesárHruška, Anka a Miško sa spolu so susedmi
ukrývali v pivnici pod kuchyňou. Vojakov
sovietskej
armády
predchádzal
chýr,
že
v Užhorode rozbili pálenicu a teda zásob majú
dosť. Anka chodila oblečená v šatách svojej
nebohej mamky, aby pôsobila dojmom vydatej
ženy a uchránila svoju čistotu.
Pri prehliadke domu jeden opitý vojak sovietskej
armády našiel pivnicu a ľudí, ktorí sa v nej
skrývali. “Haňka, daj mu niečo zjesť, iste je
hladný,” povedal Ján Kolesár svojej šestnásťročnej
dcére.
Anka počúvla a išla do kuchyne pripraviť niečo
vojakovi pod zub. Po chvíli si však všimol, že pod
šatami dospelej ženy sa skrýva mladé dievča
a začal na ňu naliehať, aby sa mu oddala.
Ona však napriek hrozbám, že ju zastrelí,
odmietla. Vojak ju začal naháňať po dome a Anka
s ním musela zápasiť. Keď sa jej podarilo vytrhnúť
sa mu z rúk, vbehla nazad do pivnice.
Nahnevaný vojak ju nasledoval, namieril na ňu
automat a zakričal: “Rozlúč sa s otcom!”
Anka vykríkla: “Apočko, zbohom! Ježiš, Mária,
Jozef…” v polovici modlitby vojak vystrelil dve
rany, do hrude a do tváre.
Boje neutíchali a tak s jej mŕtvym telom strávili
celú noc v pivnici. Na druhý deň neskoro večer ju
potajomky a bez kňaza narýchlo pochovali.

Zbúchali jednoduchú truhlu z dosák zo stodoly
a vykopali plytký hrob vedľa jej nebohej mamky.
Pohrebné obrady vykonal farár Anton Lukáč 29.
novembra 1944. Hneď po pohrebe do matriky
zapísal Hostia sanctae castitatis, teda obeť svätej
čistoty. Takisto pripísal, že krátko pred smrťou
pristúpila k sviatosti zmierenia a svätému
prijímaniu. Farár urobil zápis aj v krstnej matrike
farského úradu a v časti Poznámky napísal:
„Zavraždená vojakom z Ruska kvôli čistote.
Radšej smrť ako hriech
Tieto
slová
z náhrobného
kameňa
Anny
Kolesárovej
sú
stručnou
charakteristikou
udalosti, ktorá sa udiala koncom Druhej svetovej
vojny vo Vysokej nad Uhom.

Jej hrob navštívia každoročne stovky mladých.
Prvé stretnutie mladých na podnet svedectva
mučeníckej smrti Anny Kolesárovej sa uskutočnili
v roku 1999. Odvtedy sa konajú pravidelné púte.
https://www.tkkbs.sk

Veľkonočné trojdnie – Zdroj: https://focusoncampus.org/
Vydáva: Farský úrad Košeca, tel. 042/4468044, e-mail: farskenovinykoseca@gmail.com
Za farský úrad: Mgr. Ján Čepela, Zodpovedný redaktor: Katka Melišová
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