FARSKÉ INFO
Považská Bystrica • Marec 2015

VEĽKÁ NOC 2015
Na Veľký piatok viac miesta v kostole!
Na Veľký piatok býval kostol preplnený. Aby sme dali možnosť ďalším prísť do kostola v tento
svätý deň, pribudne na Veľký piatok bohoslužba aj vo filiálnych kostoloch v Praznove a Podmaníne
o 17. hodine. V Meste bude aj detská bohoslužba o 15. hodine. Tým sa uvoľní miesto aj pre ďalších
o 17. hodine vo farskom kostole.
Takto by sme mali sláviť tento veľký deň dôstojne bez tlačenia sa a poskytnúť dostatok miesta pre
každého farníka, ktorý si chce uctiť Kristovu smrť na kríži. Dávame možnosť viacerým z vás zaujať
miesto v kostole v tento Veľký deň Ježišovej lásky.
Srdečne pozývame na slávenie sviatkov posvätného trídua a veľkej noci v posvätných priestoroch
nášho chrámu.
Želáme vám v týchto svätých dňoch nájsť oporu v trpiacom Kristovi a novú nádej do každej
životnej situácie v Kristovom zmŕtvychvstaní, ktoré je aj víťazstvom každého z nás, ktorí sme v neho
uverili. Žehnajú vám vaši kňazi:
Pavol Mazúch, dekan
Martin Hruška, kaplán
Tomáš Šandrik, kaplán
František Galvánek, nemocničný duchovný
Ladislav Herman, kanonik

Prvé sv. prijímania a birmovka v roku 2015
Prvé sv. prijímania detí budú po tri nedele, aby sa deti z ôsmich základných škôl nemuseli tlačiť,
ale mali dosť miesta, aj ich rodičia a príbuzní. Tiež tým chceme vyjsť v ústrety aj ostatným farníkom,
pretože nebude nutné redukovať nedeľné sv. omše, ale iba posunúť niektoré z nich o pol hodinu skôr,
čo včas oznámime. K tomu by sme chceli s dopravnou spoločnosťou dohodnúť aj autobusy. Presné
údaje budú oznámené vo farských oznamoch. Predbežná hodina – 11:00.
Termíny prvých sv. prijímaní:
17. mája – Základné školy: 4 - Stred, 6 – SNP, Špeciálna ZŠ a ZŠ sv. Augustína
24. mája – Základné školy: 7 - Slovanská a 5 – Slov. partizánov
31. mája – Základné školy: 1 – Nemocničná a 3 - Školská
Ešte predtým sa uskutoční birmovka – 26. apríla 2015. Birmovať by mal prísť náš žilinský biskup
Tomáš Galis, začiatok birmovky predbežne o 11. hodine.

Veľký piatok
v kostole:
bohoslužba
pre deti o 15:00
V tabuľke rozpisu bohoslužieb je možné
si všimnúť, že pre deti a ich rodičov sme sa
rozhodli počas týchto sviatkov pridať na
Veľký piatok aj liturgiu o 15. hodine. Pre dospelých bude potom riadna liturgia o 17:00.
Takto dávame možnosť deťom, mládeži, ale
aj ich rodičom zaujať miesto v kostole
a netlačiť sa.
Mnohým je známa skutočnosť, že deti
s rodičmi prichádzajú na nedeľnú detskú
sv. omšu. My, kňazi, sa usilujeme hovoriť
o Bohu spôsobom priliehavým detskej duši.
Ba mnohokrát je to poučné a povzbudivé aj
pre rodičov a skôr narodených a radi chodievajú na detskú sv. omšu.
Preto sme sa rozhodli pozvať deti s rodičmi do kostola aj na Veľký piatok na detskú
liturgiu. Deti sa zapoja do liturgie prednesom
pašií, spevom a komunikáciou. Môžu si vykonať osobnú poklonu svätému krížu.
Deti si možno lepšie uvedomia Ježišovu
lásku na kríži, jeho obetu a utrpenie. Možno
pochopia, že hriech je zlý a že sa musíme
vedieť aj my trochu premôcť, zaprieť a svoje
ťažkosti obetovať Pánu Bohu podobne ako
Pán Ježiš na kríži.
Nezabudnime teda na Veľký piatok na
detskú liturgiu v Kostole Návštevy Panny
Márie v Považskej Bystrici o 15. hodine.
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Zo štatistiky 2014

Opravy kostolov

Niekoľko údajov z matrík farnosti Považská Bystrica
k záveru roka 2014.
Krstov sme mali 158, čo je o 4 viac než v predchádzajúcom
roku 2013. Z toho bolo výrazne viac chlapcov než dievčat: 92 ku
66. Najviac detí dostalo tieto pekné kresťanské mená: Jakub
a Sebastián /po šesť/, Marek, Lukáš, Matej a Samuel /po päť/.
Dievčenské mená: Katarína a Terézia /po 5/, ale viacero bolo aj
týchto mien: Zuzana, Alžbeta, Alexandra. Alarmujúce je, že
pomerne viac detí nemá zosobášených rodičov – až 52 percent,
než zosobášených – 48 percent.
Sobášov bolo 54, čo je o tretinu viac než bývalo priemerne
počas niekoľkých minulých rokov. Vek snúbencov vstupujúcich
do manželstva: ženy 30 rokov, muži 32 rokov, a stále stúpa.
Počet pohrebov – 143 - zaznamenal naopak pokles o štvrtinu. Mužov zomrelo viac než žien – 87 ku 56. Zmierených
a pripravených na stretnutie s Bohom bolo približne sto z nich,
naopak nezaopatrených bolo až 50 zomierajúcich.
Pýtajme sa: čo môžeme urobiť s tým, keď vidíme, že v našej
farnosti :
- manželstvá sa nám rozpadávajú, chýba opravdivá láska,
- mladí sa nesobášia, žijú v hriechu bez Boha,
- mnohí nezamestnaní, opustení a niektorí seniori sú
deprimovaní,
- vo výchove detí si niekedy nevieme rady.
Chceli by sme nejakým spôsobom napomáhať mladým
ľuďom, aby sa chránili voľných zväzkov a privádzali deti na svet
ako zrelí manželia s Božím požehnaním. Treba niečo robiť pre
manželov a rodičov, aby im viera konkrétne pomohla vo vzťahu
a výchove, aby v kostole našli duchovnú pomoc a vnútorné
východisko z núdze nezamestnaní a opustení. aby sa všetci ľudia
cítili dobre v našom kostole a odchádzali posilnení a povzbudení.
Radi by sme ponúkli duchovné obnovy pre birmovancov, ale
aj prvoprijímajúcich a ich rodičov, pre miništrantov, speváčky.
Kurzy duchovného života pre manželov, rodičov a rozličné
projekty, ktoré sú dnes dostupné a oslovujú svojou aktuálnosťou
a živosťou. K tomu by sme potrebovali pastoračné priestory.
Sídlisko SNP s Hlinami je ďaleko od farského kostola
v meste. Potrebovali by tam bohoslužobné priestory. Možno
dočasne by stačili aj provizórne. Na sídlisku môže fungovať
bohatý duchovný život. Aj pán biskup sa takto jednoznačne
vyjadril pri nedávnej kánonickej vizitácii.
Som rád, že sa nám minulý rok podarilo obnoviť farský
časopis a internetovú stránku. Vyčistili sme rozľahlé povalové
priestory a zateplili strop. Na Kalvárii sme obnovili kaplnku
Márie Magdalény a pokračujeme ďalej.
Vyslovujem úprimné poďakovanie všetkým za pomoc
v kostoloch a farnosti: aj na filiálkach - pánom kostolníkom
a kostolníčkam, organistom a spevákom, aranžérkam, tým, ktorí
čistia, upratujú, opravujú a robia údržbu, vedúcim speváckych
zborov, detských, mládežníckych a ostatných spoločenstiev.
Ďalej našim miništrantom a rozdávateľom sv. prijímania,
animátorom, rehoľným sestrám, katechétkam, diakonom,
kňazom našej farnosti. Všetkým vám, ktorí svojím príspevkom
pravidelne podporujete tento kostol a túto farnosť či už finančne
alebo prácou, modlitbou a obetami.
Bože, pomáhaj nám, aby sme sa zjednocovali v láske
v Kristovi a radostne s ním spolupracovali na spáse sveta! Pán
Boh vám zaplať. Boh nech vás žehná po celý rok 2015!
Pavol Mazúch, dekan

Prinášame informáciu o zámeroch s obnovou a opravami našich
kostolov.
Po skončení zimy, ktorú už snáď máme naozaj za sebou, môžeme skonštatovať, že sa podarilo vykurovať náš farský kostol v zimnom období v dostatočnej
miere a nikto netrpel zimou. Aj keď kúrenie funguje na elektrinu a náklady nie sú
zanedbateľné, predsa však tento spôsob vyhovuje priestorom chrámu a poskytuje
dobré podmienky pre bohoslužby. Ešte by sme potrebovali vyriešiť odvetranie
kostola, teda vzduchotechniku – tichú ventiláciu vzduchu cez klenbové otvory so
zabezpečením prívodu čerstvého vzduchu, ktorý sa ľahšie vykuruje, keďže je
zbavený vlhkosti.
Vnútorné osvetlenie kostola riešime komplexne so zámerom - viac svetla
a menej spotreby elektriny – technológia led svietidiel umožňuje väčší svetelný
efekt pri menšej spotrebe. Zvlášť priestor oltára by sa mal kvalitne nasvietiť, takže
by vynikli všetky jeho detaily.
Dobrá počuteľnosť je hlavnou požiadavkou pri bohoslužbách. Momentálne
skúšame náklony reproduktorov, ktoré možno budú postačovať aj do budúcnosti.
Ostatné komponenty reprosústavy treba vymeniť. Takisto číselník piesní.
Premietacie plátno musíme lepšie umiestniť a vyriešiť multimédá tak, aby boli
viditeľné z každého miesta v kostole, hlavne v bočných lodiach.
Podlaha na chóruse si zaslúži vybrúsenie a povrchovú úpravu. Aj lavičky na
chórus. Tam nám ešte uniká teplo, lebo na chóruse treba vymeniť okná jednosklené za izolačné dvojsklo alebo trojsklo.
Zvony si vyžadujú opravu. Teda nie samotné zvony, tie sú v poriadku, ale
elektrický pohon a regulácia. Taktiež schodište na vežu je už zoslabené a potrebuje
väčšiu opravu. A vežové hodiny – bolo by pekné, keby ukazovali správny čas, čo si
vyžiada investíciu do nich.
Medzi nedeľnými sv. omšami je málo času na vystriedanie ľudí a áut, treba
zmeniť ich časové rozostupy a dohodnúť odchody autobusov s prevádzkovateľom.
Na filiálkach: V Praznove potrebujeme zväčšiť chórus, doplniť vykurovanie,
hlavne jeho reguláciu a maľovať interiér. V Milochove by sme mali obnoviť maľbu
na oltári. V Podmaníne je kostol najnovší, je v poriadku, ozvučenie by možno ešte
bolo potrebné trochu vylepšiť. Kostol sv. Juraja v Zemianskom Kvášove by
potreboval obnoviť viacero vecí.
Farský úrad ďakuje za prejavenú ochotu obetavých ľudí pomôcť s týmito
prácami a teší sa na spoločnú činnosť v budúcnosti.
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Kňazská vysviacka a primície
Náš rodák Michal Svatený končí štúdium teológie na CMBF UK v Nitre. Keďže
minulý rok bol vysvätený za diakona, s radosťou očakávame, že bude vysvätený na
kňaza a bude sláviť svoju prvú sv. omšu v našom farskom kostole. Kňazská
vysviacka bude 13. júna v Žiline a primície budú 20. júna v Kostole Navštívenia
Panny Márie v Považskej Bystrici.

Sobotné popoludnie - s duchovnou náplňou pre mládež, marec 2015
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Nikdy neprestať milovať
Krížová cesta Kristovho srdca nám ponúka myšlienky, ktoré nám
rozumejú, potešujú nás, sú pre nás riešením v ťažkostiach a bolestiach
života
Ježiš prežíval svoju krížovú cestu nielen v ťarche dreveného kríža, ale aj
v bolesti srdca. Tak je to aj s nami. Aj nás v živote postihuje nielen bolesť
tela, ale možno ešte viac – trpká bolesť srdca a duše.
Nespravodlivé odsúdenie a posudzovanie – to strašne bolí v srdci. Ježiš
sa ešte ani nenarodil, a už nebolo pre neho miesta. Medzi svojich prišiel
a vlastní ho neprijali. Ako to vie bolieť, keď prichádzame k svojim, a oni nás
neprijímajú.
Muž neprijíma svoju ženu, žena svojho muža, deti svojich rodičov
a rodičia svoje deti, súrodenci sa neprijímajú navzájom. Ježiša neprijímajú
jeho vlastní – ktorých miluje a za ktorých umiera. Odsudzujú ho na smrť
svojou nevierou, pýchou, neláskou, nezáujmom.
A on napriek tomu hovorí: Neodsudzujem vás, odpúšťam vám
a neprestávam vás milovať.
Ježiš často zažil nepochopenie, no nikdy neprestal mať rád. Nikdy sa
nezriekol lásky, ani za cenu najväčšej bolesti. Ako je to s nami, ak nás druhí
nechápu? Ježiš nás učí dôležitému umeniu života: Nebyť pochopený,
nechápať, ale napriek tomu neprestať veriť, dúfať, milovať!
Bolesť z vlastnej bezmocnosti. Všetci ju občas skusujeme. Zakúsil ju aj
Ježiš, naozaj sa nám vo všetkom pripodobnil. K čomu nás vedie bolesť z našej
bezmocnosti, zlyhaní, pádov? K hnevu, odporu, zúfalstvu? Alebo – k pokore,
dôvere a uznaniu, že všetko je milosť a bez Boha nebudeme môcť nič urobiť?
Sú pre nás situáciou, v ktorej sa stretávame s Ježišom?
Najviac bolí opakujúca sa, akoby nikdy nekončiaca bolesť. Nie natoľko
bolesť tela, ako bolesť srdca, duše, ducha. K bolestiam Ježišovho srdca
patrila aj nedôvera u najbližších, nevera a zrada. Ježiš však neprestal
milovať. Ani opakujúca sa bolesť nezmarila jeho poslanie: Milovať svojich

a milovať ich až do krajnosti. Kedy sa vzdávame lásky my?
Najviac trpia tí, ktorí najviac milujú. Ježiš sa stretáva vo chvíľach svojej
bolesti s milujúcim srdcom svojej Matky. Kto pochopí bolesť týchto sŕdc?
A bolesť sŕdc matiek i detí pre nedostatok a zánik pravej lásky v našich
rodinách a manželstvách? Ježiš nás učí nezrieknuť sa lásky. Ani vtedy nie, ak
musíme prežívať bolesť, akú prežíval on i jeho Matka. V Máriinom ubolenom
srdci nechýbala viera, nádej a láska. Mnohé matky trpia kvôli telesnej
i duchovnej smrti svojich detí. Nech nás Mária učí mať vždy veriace, milujúce
a dúfajúce srdce.
Ani samotná bolesť nie je taká krutá, ako býva vedomie opustenosti a
samoty. Ale posilňujúce bolo pre neho malé, no pozorné gesto Veroniky. Pre
Ježiša to znamenalo veľmi veľa, že vo svojom utrpení nie je sám. Učí nás byť
vnímaví na bolesť druhých a nenechať ich samých v najbolestnejšej chvíli.
Učí nás pomáhať svojou tichou, milujúcou prítomnosťou.
Aj plač je prirodzenou súčasťou nášho života. Aj Ježiš plakal. Bol to plač
milujúceho srdca, ktoré chce pre iných len to najlepšie, ale oni o to nestoja.
Taká býva aj bolesť v srdci nejedného otca, matky, manžela, syna či dcéry.
Usilujeme sa o to, aby aj náš plač bol vždy prejavom milujúceho srdca, ktoré
vie milovať ako Ježiš. Nech nás Ježiš učí milovať aj vtedy, keď musíme plakať.
A nech nás Ježiš učí prežívať chvíle našej opustenosti a zomierania tak, ako
on.
Čo je teda bolesťou nášho srdca a nášho ducha? Veľa je toho, čo nás
trápi, čo nám ťaží srdce. Ježiš nám hovorí: Nech sa vám srdce nestrachuje.
Verte vo mňa. Váš smútok sa premení na radosť, ktorú vám nik nebude môcť
vziať. Vo svete máte súženie, ale ja som premohol svet. Pokoj vám. Ja som
to. Prijmite Ducha Svätého. Dôverujte mi a poďte za mnou.
V Ježišovi nám Boh Otec daroval všetko. Ďakujem za jeho lásku, za jeho
kríž, za jeho obetu. Učí nás ako žiť, ako milovať, ako uveriť evanjeliu
a objavovať lásku.
J.Š.

Biblická olympiáda

Africký biskup Minde z Tanzánie v našom kostole

Duchovná obnova birmovancov v Priedhorí, marec 2015
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Majstri Slovenska
v recitačnej súťaži

Základnú školu sv. Augustína navštívili víťazi
školského kola z trinástich škôl považskobystrického
dekanátu, aby sa zúčastnili dekanátneho kola Biblickej
olympiády v marci tohto roka. V kategórii základných
škôl zvíťazil tím zo Základnej školy sv. Augustína
v zložení: Lucia Bieliková, Mária Wallenfelsová,
Barbora Jurkemiková. Zo stredných škôl si prvé miesto
vysúťažilo družstvo Gymnázia Považská Bystrica:
Michal Červenec, Tatiana Kvasnicová, Jozef Filípek.
Víťazi postupujú do diecézneho kola, veríme že aj do
celoslovenského. Biblická olympiáda poslúžila všetkým
zúčastneným k lepšiemu poznaniu Božieho slova, čo je
hlavným zámerom jej každoročného organizovania.
Mgr. Zuzana Hrenáková

Biblická olympiáda 2015 v Katolíckom dome
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Základná škola sv. Augustína informuje
Farský a školský ples

Duchovná obnova birmovancov
V čase fašiangov sa uskutočnil ples v Katolíckom dome. Výnos z plesu vo 13. – 15. 3. 2015

výške 900 Eur venovali organizátori pre potreby žiakov Základnej školy sv.
Dospievanie mládeže nie je iba o telesnej výške v centimetroch, ale
Augustína. Srdečná vďaka všetkým zúčastneným i organizátorom.
hlavne o duchovnej hĺbke v múdrosti a zodpovednosti. Birmovanci si
vyhradili tri dni, aby v tichom sústredení prežili čas modlitby, spoločenstva
v Duchu Svätom, ale aj vzájomnú radosť a priateľstvo. Duchovné obnovy sa
Majstri Slovenska z našej cirkevnej školy
V 22. ročníku celoslovenskej recitačnej súťaže ..a Slovo bolo u Boha..., tešia obľube našej mládeže.
Eva Iliašová, ZŠ sv. Augustína
konanej v Bratislave dňa 21. 3. 2015 pod záštitou Združenia katolíckych škôl
Slovenska sa prejavili talenty našich detí: Matúško Pavlík získal 1. miesto
v prednese poézie a Filipko Harvánek 1.miesto v próze. Týmto žiakom
3. ročníka Základnej školy sv. Augustína, ako aj ich triednej učiteľke
Mgr. Cehelskej ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!

Návšteva z Chorvátska
Navštívili nás priatelia z našej družobnej cirkevnej školy v chorvátskom
Šibeniku. Pani riaditeľka – rehoľná sestra Mandica, duchovný správca kňaz
don Božo a učiteľky Antónia a Ivana si pozreli školu, stretli sa so žiakmi
a pedagógmi. Podľa ich vlastného vyjadrenia boli oslovení príjemnou
atmosférou a dobrým duchom našej školy. Dohodli sme ich ďalšiu návštevu
u nás vo februári 2016 spolu s ich žiakmi, ktorí sa vraj už tešia na sneh
a zimné športy, čo je pre nich vzácne a žiadané.

Slovenskí
a chorvátski
katolícki
pedagógovia

Nečakaná správa
Prvý deň po sobote za úsvitu išli tri ženy k Ježišovmu hrobu, aby jeho telo
pomazali voňavými masťami a olejmi. Pri hrobe sa však stalo niečo nečakané! So
strachom, ale s veľkou radosťou to bežali oznámiť apoštolom. Nájdi cestu bludiskom,
ktorá privedie ženy k apoštolom. Z písmen na ceste zložíš tajničku. Akú správu chceli
ženy oznámiť apoštolom?
ZŠ Sv. Augustína - návšteva z Chorvátska

Humorkáreň
Muž sa pokorne pýta svojej ženy:
- Môžem sa dnes pozrieť na televízor?
- Môžeš, ale ho nezapínaj!
O polnoci zazvoní suseda sus
ede:
- Mohli by ste mi požičať valče
k na
- Nemohla. Aj ja čakám na ma rezance?
nžela.
Synček pýta od otca peniaze na kolotoč.
- A čo ti nestačí, že sa s tebou Zem krúti?

- Deti, kto mi povie vetu na slovo „ná
hodou“?
- Prosím, moja mama a otec sa náh
odou
zosobášili v jeden deň!
Pri nedeľnom obede:
mou?
- Oci, prečo si sa oženil s ma
že pochopiť!
- Vidíš, ani to dieťa to nemô

Marec 2015 - Veľká noc

Tajnička: ______________________________________________
_____________________________________________________
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