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VEĽKÁ NOC 2018

Nebojte sa! Ukrižovaný Ježiš vstal!
– znie to ako správa zo záhrobia.
Bože, aký je to tam svet? Ponúka
sa myšlienka, že tie nové dimenzie,
z ktorých prišiel Ježiš na Veľkú noc,
je i môj svet – že mi tam zaistil
domovskú príslušnosť. Aká to je radosť,
aké perspektívy! V kostole sa nám
ponúka hlboko premyslieť a precítiť
fantastickú nádej a uzrieť veľké Božie
veci! Požehnanú Veľkú noc prajú
a všetkým žehnajú Vaši kňazi:
Pavol Mazúch, dekan,
Peter Nečeda a Michal Mesjar, kapláni,
František Galvánek, nemocničný duchovný
a Ladislav Herman, kanonik

Žiaci Základnej školy sv. Augustína - krížová cesta na Kalvárii

Veľkonočné bohoslužby vo farnosti Považská Bystrica
V našom kostole
je veľa miesta.
Ste pozvaní!
Farský
kostol
Návštevy
Panny Márie
v Meste
Milochov

KVETNÁ
NEDEĽA
25. 3. 2018
7:00
8:45
10:00
11:15
17:30
11:00

ZELENÝ
ŠTVRTOK
29. 3. 2018

VEĽKÝ
PIATOK
30. 3. 2018

BIELA
SOBOTA
31. 3. 2018

18:30

9:00 – krížová cesta
na Kalvárii
9:00 – krížová cesta
v kostole tiež bude

Boží hrob
otvorený
celý deň
do 19:15

18:30

15:00 – deti
17:00 – dospelí
17:00

V živote je dôležité dávať druhým nádej.
A rovnako je dôležité mať nádej vo svojom
vlastnom srdci. Ak vziať nádej znamená
usmrtiť, tak darovať nádej znamená oživiť.
V našom každodennom živote nemôžeme žiť
bez nádeje.
Druhý vatikánsky koncil tvrdí, že budúcnosť ľudstva je v rukách tých, čo budú vedieť
vnuknúť nasledujúcim pokoleniam pohnútky
života a nádeje. (RN, 31)
Nádej potrebujeme všetci. Abrahám uveril
v nádeji proti všetkej ľudskej nádeji a táto
nádej ho nesklamala. Sv. Jozef neprestal veriť,
dúfať, dôverovať a nevzdal sa nádeje, ktorej
splnenie nevidel, ale očakával.
Na všetkých stránkach Svätého písma
nachádzame pozvanie mať nádej, ktorá nás
nesklame a nezahanbuje (porov. Rim 5, 5).
Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami –

19:15
–

Veľkonočná nádej

hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja, a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej. (Jer 29, 11)
Poznať Boha, skutočného Boha, znamená
dostať nádej. Žijeme ťažké časy. Je neužitočné,
ak nás to robí zatrpknutými, a ešte zhubnejšie,
ak neberieme do úvahy Božiu prítomnosť.
Kresťan nesmie nikdy zabudnúť, že je tu Boh,
ktorý riadi dejiny, je tu Kristus, ktorý je hlavou
Cirkvi, a je tu Duch, ktorý v bolesti rodí nové
časy.
Nádej predpokladá veľa vnútornej rovnováhy. Úzkosti a zúfalstvu obyčajne podliehame vtedy, keď nemáme potrebný čas na
modlitbu. Je nešťastím, keď pre svoju prácu
zanechávame modlitbu. Skutočne modliaci sa
človek dokáže pochopiť tri pravdy:
Jediná realita, na ktorej záleží, je Boh,
Ježiš žije medzi nami a kráča s nami
a večnosť sa začala už dnes.

VEĽKONOČNÁ VEĽKONOČNÝ
NEDEĽA
PONDELOK
1. 4. 2018
2. 4. 2018
7:00
8:45
10:00
11:15
17:30
11:00

7:00
8:45
10:00
11:15
17:30
11:00

Ako hovorí páter Jozef Šuppa, SJ, Ježiš
neprišiel odstrániť ťažké časy, ale naučiť nás,
ako ich prekonať s pokojom, silou a radosťou.
Neprišiel zrušiť kríž, ale dať mu zmysel. Zdôrazňuje nám tri základné postoje: modlitbu,
kríž a vzájomnú lásku. No prvotným a podstatným postojom, ako žiť a prekonať ťažké časy,
je dôvera v Otcovu lásku.
Ježiš ide pred nami, aby nás učil žiť v nádeji
uprostred ťažkých časov.
Ježiš odovzdaním sa do rúk Otca na kríži
mení smrť na život, zármutok na radosť,
otroctvo na slobodu, temnotu na svetlo, hriech
na milosť, násilie na pokoj, zúfalstvo na nádej.
Podľa Nového zákona kresťanský život je
životom nádeje. Kresťania sú ľudia, ktorí majú
nádej. Preto sv. Pavol mohol pohanov nazvať
tými, ktorí nemajú nádej. (1 Sol 4, 13)
Pokračovanie na strane 2

Maľovanie kostola dokončené!

V posledných týždňoch sme maľovali náš
Farský kostol. Práce vykonával majster František
Domanický z Považskej Bystrice so spoločníkmi.
Maľovaniu predchádzala úprava a doplnenie
elektrifikácie. Spočiatku sa zdalo, že pôjde o menší rozsah prác. Ale postupne sme nachádzali ďalšie
nedostatky, ktoré bolo treba odstrániť, a tak práce
pribudlo.
Steny a klenby bolo treba najprv očistiť a penetrovať. Po konzultácii a v spolupráci s Mgr. Máriou Ružôňovou z Krajského pamiatkového úradu
spoločne sme vybrali jeden z farebných návrhov
od Ing. arch. Ľubomíra Zaymusa v konzultácii
s Ing. arch. Ladislavom Balušíkom. Zvolili sme
svetlé odtiene s prevahou bielej spolu so svetlým
okrom.
Fresky a obrazy zostali v pôvodnom stave.
Postačilo ich citlivo oprášiť a očistiť, bez
reštaurátorských zásahov, ktoré ešte nie sú
potrebné. V roku 1959 ich zhotovil majster
Edmund Massanyi .
Klenby a steny kostola boli naposledy
maľované pred tridsiatimi rokmi – v roku 1988.
Vtedy bol považskobystrickým dekanom Štefan
Grác, prelát. Bol však už zoslabnutý chorobou,
preto sa o maľovanie staral vtedajší kaplán
Ľubomír Zedník, ktorý je teraz farárom v Jasenici.
Živo si spomína na maľovanie kostola, ktoré vtedy
naposledy vykonával pán Poliaček z Trenčína.
Najprv bolo treba prácne pripraviť vhodné farby.
Pán kaplán požiadal farníkov a oni doniesli, čo
bolo potrebné: Domáce hasené vápno, ale aj
vajíčka a tvaroh, aby sa pripravil kazeín a ten sa

pridával do vápna, podobne ako neskôr latex.
Vajíčka s tvarohom sa pomiešali, nechali asi
týždeň vyzrieť, potom scediť a následne vo
vhodnom pomere pridávať do kvalitného
páleného vápna. Takto vytvorili kvalitnú prírodnú
zmes, ktorá sa dobre osvedčila a ani po 30 rokoch
ju nebolo treba zoškrabovať, pretože dobre drží na
podklade. Tiež sa v tom období inštalovali lustre,
pre ktoré boli osobne v Čechách až za Prahou.
Farníci ochotne pomáhali s prácami.
S vďakou Pánu Bohu za náš priestranný kostol
pokračovali sme teda po tridsiatich rokoch
v dobrej tradícii aj my. V našom kostole býva veľa

sv. omší, len počas jedného týždňa navštívi náš
kostol spolu asi 5 tisíc ľudí pri takmer 20
sv. omšiach a pobožnostiach týždenne. Vzhľadom
na takú návštevnosť bolo obdivuhodné, že
maľovka vydržala tridsať rokov a zároveň už bolo
aj pochopiteľné, že čas maľovania opäť nastal.
Veľká vďaka patrí všetkým pracovníkom,
pomocníkom a brigádnikom, aj pri čistení a upratovaní. Maľovanie a elektrifikácia je financovaná
iba iba z darov farníkov, za čo im patrí veľká vďaka
za každý milodar, pomoc a modlitby. Pán Boh
zaplať!
-pm-

Maľovanie kostola

Prvé sv. prijímanie
a birmovanie
v roku 2018

Čistenie kostola po maľovaní
Vľavo - Majster maliar František
Vpravo - Úprava elektrifikácie

Veľkonočná nádej
Nádej je viera, ktorá sa Bohu najviac páči,
napísal francúzsky básnik Charles Péguy.
A sv. Augustín to vyjadruje takto: Viera je
nádej, ktorá posilňuje človeka, lebo on vie, že
keď čaká na Boha, má Boha. Mať nádej v Bohu
znamená vlastniť Boha.
Slovami pápeža Františka: Nedajte si
ukradnúť nádej! Naopak, stávajme sa všetci
nositeľmi nádeje!
Aká silná je moja nádej v Pána? Čo mi je
najťažšie zvládnuť? Kedy ochabuje moja vie-
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dokončenie zo strany 1

ra, nádej a láska? Kým alebo čím si nechávam
ukradnúť nádej?
Dobrý Bože, si moja nádej, ktorá ma drží
nad hladinou mojich slabostí a ktorá ma
nesklame ani v mojom páde a zlyhaní. Žiadna
bezmocnosť, bezradnosť či pochybnosť nech
nezničí moju nádej. Buď, Bože, mojou nádejou,
daruj mi milosť, aby som nikdy neprestal veriť,
dúfať a milovať.
Pavol Mazúch, dekan
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V kostole bude dosť miesta pre
všetkých! Na rozdiel od minulého roka
budú slávnosti prvého sv. prijímania
počas dvoch nedieľ, pretože žiaci zo
SNP a Hlín budú mať už slávnosť
samostatne. V kostole bude teda dosť
miesta aj pre rodičov a príbuzných, ale
aj pre iných farníkov. Chceme vyjsť
v ústrety všetkým, preto nebude
nutné redukovať nedeľné sv. omše,
keďže slávnosti budú o 11:00.
Birmovka bude v našej farnosti –
na štvrtú veľkonočnú nedeľu – 22.
apríla. Birmovať príde p. biskup Tomáš
Galis zo Žiliny.
Prvé sv. prijímanie bude: V nedeľu 13. mája - pre školy: Jednotka
(Nemocničná) a Základná škola
sv. Augustína (Cirkevná). Následne
v nedeľu 20 mája - pre školy: Trojka
(Školská), Štvorka (Stred) a Päťka (Pod
Rozkvetom).
Pamätajme na našu mládež
v modlitbách.
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Z farskej štatistiky
– uplynulý rok 2017
V minulom roku 2017 sme mali v našej
farnosti Považská Bystrica – mesto:
- 144 krstov,
- 52 sobášov,
- 170 pohrebov.
Je to v porovnaní s predchádzajúcim rokom:
- menej krstov – o 6,
- menej sobášov - o 7
- viac pohrebov - o 5.
V porovaní s krstami bolo viac pohrebov - a to
o 26.
Prvoprijímajúcich detí bolo presne 200,
pobirmovaných mladých bolo 129.
Stúpajúcu tendenciu začínajú mať opäť
sobáše, po ich výraznom poklese pred desiatimi
rokmi. Takisto začal opäť stúpať aj počet
prvoprijímajúcich.
Najčastejšie mená krstených detí: Daniel a
Dávid. Dievčatá: Sofia a Ema. Chlapcov bolo
pokrstených viac – 76, než dievčat - 68.
Legitímnych bolo 76, ilegitímnych až 68.
Zaopatrených zomierajúcich bolo 87, nezaopatrených až 83. Priemerný vek vstupu do manželstva
– muži 29-roční, ženy 27-ročné. Tento vek
snúbencov sa výrazne znížil v porovnaní s minulými rokmi.
V súvislosti so štatistikou patrí sa poďakovať
v mene všetkých považskobystrických farníkov za každodennú a vytrvalú pravidelnú službu:
kostolníkom, organistom, aranžérkam, upratovačom, pomocníkom, vedúcim zborov a spoločenstiev, animátorom, spevákom, miništrantom,
rozdávateľom, sestričkám, riaditeľstvu školy a celej ZŠ sv. Augustína, všetkým katechétkam,
správcovi internetovej stránky, diakonom a kňazom farnosti. Pán nech všetkých žehná!
- pm -

Z duchovnej obnovy prvákov
v Pastoračnom centre
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Fotoobjektívom zo života a činnosti ZŠ sv. Augustína

naša

naša

Naši deviataci ZŠ sv. Augustína sa potešili z vynikajúcich výsledkov v monitore
Aj naši piataci dosiahli vynikajúce výsledky testovania

Šiestaci na klzisku

Z karnevalu u sv. Augustína v Katolíckom dome

Farské INFO
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Základná škola sv. Augustína
spolu s Centrom voľného času sv. Augustína
prináša ponuku pre všetkých
„Povinnosť učiť - je dôsledkom lásky k ľuďom; povinnosť učiť sa - je dôsledkom
lásky k pravde.“
sv. Augustín
V čom je naša škola výnimoč- funkčné ihrisko a novopostavená
modulová učebňa. Žiaci sa podieľajú
Škola, kde sú deti šťastné, na rozhodovaní a zlepšovaní školy
učitelia majú radosť z učenia a rodičia prostredníctvom aktívneho žiackeho
sú spokojní. Škola, kde je starostli- parlamentu.
vosť a záujem o žiakov na prvom
Voľný čas
mieste. Chceme byť partneri, ktorí
Okrem
pravidelných krúžkov sa
spoločne vychovávajú deti k rovnavenujeme aj príležitostnej činnosti,
kým hodnotám. Naša škola ponúka ktorú tvoria víkendovky, duchovné
efektívne vyučovanie, trávenie voľ- obnovy, karnevaly, jasličkové slávného času, rozvíjanie talentov, a to
všetko vychádzajúce z Evanjelia, teda nosti, tábory a iné. Vo voľnočasových
aktivitách spolupracujeme s farnosRadostnej zvesti.
ťou a Pastoračným centrom Stred,
Vedomosti
kde deti môžu tráviť popoludnia
Výsledky v testovaní žiakov sú v prítomnosti vychovávateľov.
výrazne nad celoslovenským prieVzťahy
merom. V Testovaní 9 2017 sme boli
To, ako rodičia vnímajú našu škoz matematiky aj zo slovenského lu, vyjadrili v Systémovej diagnostike
jazyka druhá najlepšia škola školy Školský network. Najviac
v okrese Považská Bystrica. ocenili starostlivosť a záujem o žiaV testovaní škôl Komparo 2017 sa kov a rodičov; krúžkovú činnosť;
naša škola umiestnila v intervale slávnostné udalosti, aktivity v škole;
25 % najlepších škôl Slovenska. partnerskú spoluprácu s rodičmi a
V celoslovenskom hodnotení škôl investovanie do vybavenia školy.
INEKO 2016/2017 bola naša škola
S rodičmi sa stretávame aj na
ohodnotená ako Škola s výbornými neformálnych stretnutiach pri športe,
výsledkami žiakov.
vo farnosti, ale tiež na spoločných
podujatiach ako je Školský ples, Deň
Hodnoty
Všetko má vychádzať z pravých rodiny alebo Katarínska zábava.
Našou túžbou je komplexný
hodnôt ako pevného základu. Tie sa
snažíme v žiakoch rozvíjať nielen na rozvoj osobnosti dieťaťa a poskytnúť
hodinách náboženstva, ale aj na rodičom „full service“ – plnohodročníkových duchovných obnovách. notné služby v oblasti vzdelávania,
K pokojnej atmosfére na škole výchovy a trávenia voľného času.
prispieva aj školská kaplnka, kde
Pozývame vás na zápis:
mávajú žiaci sv. omše a počas dňa tu
18. 4. 2018 v čase od 14.00 do
môžu prísť načerpať duchovnú 17.00
posilu.
19.4. 2018 v čase od 14.00 do
16.00
Progres
Náhradný termín je možný po
Začíname so stavbou novej
telocvične, parkovísk a vonkajšieho telefonickej konzultácii na č. 042
športového areálu. Mal by byť do- 4325866 alebo mailom na:
riaditel@zsmoyzespb.edu.sk.
končený k 1. septembru tohto roka.
Tešíme sa na vás!
Na nádvorí nám pribudlo multiná

Dve percentá

Obnovujeme Katolícky dom

Podporte prácu s deťmi a mladými v našej farnosti a škole prostredníctvom Občianskeho združenia sv. Augustína.
V spolupráci s rodičmi, sponzormi a zástupcom zriaďovateľa začíname
výstavbu novej telocvične. Vami poskytnuté finančné prostriedky budú
použité na nákup športového vybavenia a zariadenia novej telocvične, ktorá
bude slúžiť nielen pre potreby školy, ale aj pre širokú verejnosť.
Údaje o prijímateľovi: Občianske združenie sv. Augustína,
Moyzesova 821/20, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 50614240.
Tlačivá si môžete stiahnuť na www.zsmoyzespb.edupage.org. Ďakujeme.

Náš katolícky dom je vzácna budova, ku ktorej sa viažu milé
spomienky mohých našich ľudí. Chceli by sme ho v najbližšom čase
obnoviť a skrášliť. Vybudujeme tiež vhodnú prístupovú cestu s plynulou
jednosmernou prevádzkou a parkovaním. Pre ZŠ sv. Augustína, ale aj pre
širokú verejnosť pribudne nová telocvičňa, kde sa presunú loptové hry,
aby sála Katolíckeho domu mohla prednostne slúžiť kultúrnym akciám.
Tiež sa doplnia nové sociálne zariadenia a šatne s príslušenstvom.
S pomocou ochotných ľudí, ako aj s Božou pomocou, chceli by sme
takto opäť vrátiť spoločenský a kultúrny život do vzácnych priestorov
Katolíckeho domu.

Pripravil Farský úrad Považská Bystrica. Autorský kolektív: Pavol Mazúch, Eva Iliašová,
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