FARSKÉ INFO
Považská Bystrica • Október 2015

Všetkých svätých a Spomienka na zosnulých

Čo bude po smrti?

Zosnulým pomáha naša láska a modlitba

Keby som tu odcitoval všetky state Biblie
o tom, ako to bude po smrti a ešte by som to
aj ilustroval názormi exegétov, bola by z toho
celá knižnica. Spektrum od najružovejších
nádejí až po najčiernejšie horory. A tak
odpoviem, ako to pri pohľade na celé
evanjelium vidím svojím ľudským rozumom i
srdcom.
V obraze súdu vidím v podstate len tú
jednoduchú skutočnosť, že raz vstúpime do
sveta, kde vyjde všetko najavo, nič nezostane
utajené. A myslím, že práve toto je ten
normálny správny svet, nie ten náš, v ktorom
sa všetko falšuje. Vstupom do sveta
nefalšovanej pravdy sa pred očami všetkých
oddelí to, čo je pravdivé, od toho, čo je
sfalšované. Vo svete čistej pravdy predsa
nemôže mať svoje miesto nepravda.
Alebo: ak sa niekto svojvoľne sám vylúči
zo Stvoriteľovho programu zjednotiť všetko
v Kristovi, v láske, tak sám seba odsudzuje na
totálne osamotenie, na absolútnu absenciu
lásky. – Už je odsúdený, kto neuveril...
Že sa smrť využíva len na postrašenie
tých, čo sa nechcú polepšiť? A kto z nás si je
istý, že na svojom polepšení neustále
pracuje? Psychologicky je strašenie veľmi
účinný prostriedok na to, priviesť človeka
k tomu, aby niečo robil či nerobil, ale
nemožno ho strachom priviesť k tomu, aby
miloval. A o toto predsa ide. Ak je viera
založená iba na strachu zo smrti, stáva sa
veľmi zraniteľnou. No ak je naopak motívom
ľudskej lásky nádherný pohľad na vrchol
zjednotenia všetkého v nekonečnej láske
v Ježišovi Kristovi, tak každé spochybnenie

„Čím sme my teraz, oni boli kedysi. Čím sú oni teraz, čoskoro aj my!“ Blíži sa sviatok Všetkých
svätých a dni zosnulých. Spája nás s nimi viac, než si uvedomujeme. Myšlienka na večnosť nám
pomáha múdrejšie žiť a ceniť si skutočnú pravdivú lásku ako jedinú trvalú hodnotu. Ako to vyzerá vo
večnosti, to môžeme opísať len nepriamo. Ale niečo o tom už vieme. Od Ježiša Krista. To podstatné.
A toho sa držme. Veríme v spoločenstvo svätých, vyznávame to v známej modlitbe. Okrem iného to
znamená aj vzájomnú pomoc medzi nami v čase a tými, ktorí sú už tam vo večnosti. Ako si môžeme
pomáhať? Veď brána večnosti je nepreniknuteľná. Áno, ale s výnimkou lásky a modlitby.
Čo teda? Pripravme sa na tieto dni dobrou spoveďou. Obetujme za svojich zosnulých sv. omšu
a sv. prijímanie. Aj viacnásobne. Pomáhajme zosnulým, ktorí nás predišli. Veríme, že na nás
nezabudnú, keď sa aj vďaka našej modlitbe a láske ocitnú v plnosti Božej lásky.
V tomto čase vám svoje služby ponúkajú, k sv. spovedi, k sviatostiam a k opakovaným modlitbám
za zosnulých v týchto dňoch vás pozývajú vaši kňazi:
Pavol Mazúch, dekan
Martin Hruška, kaplán
Tomáš Šandrik, kaplán
František Galvánek, nemocničný duchovný
Ladislav Herman, kanonik

Spovedanie pred sviatkom Všetkých svätých
Pondelok
Utorok
26., 27. 10.

Streda
28. 10.

Štvrtok
29. 10.

Piatok
30. 10.

6:00 – 7:00

6:00 – 7:00

6:00 – 7:00

6:00 – 7:00

17:00 – 18:00

17:00 – 18:00

16:00 – 18:00

14:00 – 18:00

Praznov

–

15:00 – 16:00

–

–

Podmanín

–

15:00 – 16:00

–

–

Milochov

–

16:00 – 17:30

–

–

Farský
kostol
Návštevy
P. Márie
v Meste

Poznámka: v sobotu sa spovedá pol hodinu pred sv. omšami. V nedeľu treba
nechať priestor na spoveď tým, ktorí v týždni nemohli prísť, pretože kňazi v nedeľu
musia celebrovať, nemôžu všetci spovedať, takže nie je dosť času pre spovedanie.

dokončenie na 2. strane

Rozpis sv. omší v Dušičkovom týždni
Všetkých Pondelok
svätých
Utorok
1. 11. 2015 2., 3. 11.

Streda
4. 11.

Štvrtok
5. 11.

Piatok
6. 11.

Sobota
7. 11.

6:30

6:30

6:30

6:30

6:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

Nedeľa
8. 11.

Farský
kostol
Návštevy
P. Márie
v Meste

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

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

Praznov

8:00

–

–

17:30

–

–

8:00

Podmanín

9:30

–

–

–

17:30

–

9:30

Milochov

11:00

–

17:30

–

–

–

11:00

Poznámka: Prijatím Eucharistie a príslušnými modlitbami môžeme denne získať plnomocné odpustky pre zosnulých.

Čo bude po smrti?

Pastoračné centrum Stred
OTVORENÉ

nádeje na tento fantastický vrchol cíti tak, ako keď mu ktosi chce
vziať to najkrajšie, čo v živote má.
Môj pohľad na „veci posledné“ je najlepšie vyjadrený
obrazom horolezca: Stojí pod vysokým ostrým bralom. Skôr, ako
začne vystupovať, pozrie sa dolu, do priepasti pod ním. Preto sa
pri výstupe na bralo pri každom posuve dobre zaisťuje, lebo vie,
čo by s ním bolo, keby sa do tej priepasti zrútil. Potom sa už však
díva len hore a teší sa, aké to bude, až sa mu výstup podarí.
Jozef Porubčan

Už dávnejšie sme pociťovali nedostatok vhodných priestorov v blízkosti kostola
Návštevy Panny Márie. Sme radi, že sa nám podarilo otvoriť Pastoračné centrum
Stred v budove Základnej školy Stred v bezprostrednej blízkosti nášho farského
kostola. Ide o juhozápadnú časť budovy na prízemí, ktorú tvoria dve triedy a dva
kabinety. Teraz poslúžia ako veľká klubovňa, dve malé klubovne, detská herňa
a čajovňa. Sú pripravené pre návštevníkov stretnutí, duchovných obnov, teologických debát a rozhovorov. V blízkosti kostola je dobré mať možnosť hneď po sv. omši
vybaviť niečo s kňazom, pohovoriť si s farníkmi pri čaji či kávičke v priestoroch na to
určených. Pretože bohoslužby si vyžadujú primeranú prípravu a starostlivosť v priľahlých priestoroch – detské a mládežnícke spevokoly, miništranti, zapájanie sa do
liturgie, spoločenský rozmer viery.
Oceňujeme pochopenie pre túto myšlienku zo strany vedenia školy i mesta. Pani
riaditeľka Oľga Zbitovská zvážila, že spolupráca medzi školou a farnosťou bude
prínosom pre obidve strany a spolu s primátorom mesta Karolom Janasom,
podporení vedením mesta a mestským zastupiteľstvom mohli sme uzatvoriť zmluvu
o prenájme a počas prázdnin vykonať nevyhnutné opravy – výmena okien a dverí,
elektroinštalácií, sociálnych zariadení, podláh, pohľadov i celková oprava stien.
Vďaka ochotnej pomoci mnohých zainteresovaných, sa nám práce podarilo dokončiť
úsporne a včas. Požehnanie priestorov sme ešte stihli v posledný septembrový večer
tohto roka.
Centrum sa už rozbehlo v plnom prúde. Okrem pravidelných stretnutí a schôdzok prebieha v ňom aj Kurz pre rodičov detí do 10 rokov, o ich výchove, ako aj Kurz
pre rodičov tínedžerov. Pondelkové teologické prednášky bývajú po večernej sv.
omši, mamičky s deťmi, ktoré sú na materskej dovolenke, sa stretávajú v dopoludňajších hodinách. Ako sídlo dekanátu poskytujeme priestor aj pre katechétov
z okresu a kňazské rekolekcie.
Je potrebné ešte všeličo dokončiť, ale ako sa hovorí – omnia cum tempore –
všetko s časom. Postupne ešte treba domaľovať niektoré časti stien, zariadiť vhodný
nábytok, inventár. Opravu priestorov sme financovali z vlastných dlhodobých úspor.
Na ostatné si ešte budeme musieť našetriť. Nech Pán žehná túto budovu, tých, ktorí
pomohli a všetkých, ktorí do nej vstupujú.
Pavol Mazúch, dekan
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Ako prebiehala
rekonštrukcia
priestorov
Pastoračného centra
Po oslovení o pomoc pri rekonštrukcii pastoračného centra
som neváhal – každý máme dávať z toho, čo sme dostali. A tak
som začal dávať, resp. zadávať podklady pre vypracovanie
ponúk a vyhodnocovať cenové ponuky (kvalita, časová, finančná
dostupnosť). Akcia „2R“ sa začala v júli t. r. - miništranti
a brigádnici vypratali priestory učební, následne boli menené
okná, odstránené olejové sokle a zvetrané omietky, kompletná
výmena elektrických rozvodov. Vybudovanie sociálnych zariadení obnášalo vytvorenie nových rozvodov kanalizácie a vody.
Fáza do tohto bodu by sa dala pracovne nazvať „stále
rozbité“, po nej ju bolo možné premenovať na „už to pribúda“.
A naozaj pribúdalo každým dňom – nové obklady a dlažby,
250m² nivelizácie podláh, kompletne nové omietky a stierky
stien, maľby radiátorov, sadrokartónové podhľady, montáž
parapetných dosiek a kuchynky. Postupne sa vymaľovalo,
položili sa PVC na podlahy a koberce. Pred oficiálnym požehnaním a otvorením pastoračného centra bolo uskutočnené
upratovanie dobrovoľníkmi. Do zimy by bolo vhodné oplotiť
vnútorné átrium a chrániť tak priestory. Ďakujem pánovi
dekanovi za trpezlivosť a ochotu pustiť sa do tohto diela, ktoré,
ako sa ukazuje, si získava veľkú obľubu. Taktiež ďakujem
všetkým, ktorí sa pričinili o pomoc akéhokoľvek druhu.
Ing. Miloš Michalec

Požehnanie Pastoračného centra

Miništranti. Ahojte!
Chcel by som Vám predstaviť miništrantov našej farnosti. Kto teda sme?
Slovo miništrant je z latinského ministrare- slúžiť, teda byť miništrantom je
služba, služba Bohu i ľuďom. Nie sme tu len preto, aby priestor pred oltárom
nevyzeral prázdno, či aby sme občas niečo podali; my pomáhame kňazom
dôstojne sláviť obrady. Nie sme len estetickou zložkou, napomáhame tomu,
aby Božie slovo mohlo prichádzať medzi nás a chceme byť blízko pri Bohu.
Mnohí si možno myslia, že naša aktivita spočíva v pomoci na sv. omši
a tým aj končí, no nie je to tak. Sme skupina mladých chlapcov, chalanov
a dobrých kamarátov, stretávame sa nielen v kostole no i mimo neho. Máme
stretká, súťaže a stretáme sa nielen pri modlitbe, ale aj keď chceme stráviť
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svoj voľný čas zábavou s kamarátmi. V poslednej dobe však nanešťastie
mnoho mladých odchádza od Boha a mnohí sú nesmelí pridať sa medzi nás.
Mohlo by nás byť aj viac, niekedy sa stane, že nemá kto prísť pomôcť na
rôzne obrady. Preto treba povzbudzovať mladých chlapcov okolo seba,
kamarátov, synov, vnukov, synovcov, aby sa nebáli prísť medzi nás, prísť
bližšie k Bohu, prehĺbiť aj takto svoju vieru, nájsť nových kamarátov. Nikto sa
nemusí báť, že ho medzi seba neprijmeme, stačí prísť a vždy sa nájde niekto,
kto pomôže začleniť sa. Pretože je úžasné, môcť byť tak blízko pri oltári, tak
blízko pri Bohu.
Michal Červenec
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Rozhovor s naším p. kaplánom Tomášom Šandrikom
Aké bolo Vaše vysnívané povolanie, kým ste nepocítili túžbu zasvätiť
svoj život Bohu v kňazstve?
Na gymnáziu som mal veľmi rád
anglický jazyk, a tak som uvažoval, že raz
by som šiel študovať prekladateľstvo
a tlmočníctvo. To by ma veľmi bavilo :)
Ste tu najmladší kňaz a farnosť
Považská Bystrica je Vaším prvým
pôsobiskom. Ako ste sa v tejto miestnej cirkvi udomácnili?
Pamätám si na deň, keď som podvečer
prichádzal do Považskej Bystrice, vôbec
som nevedel, do čoho idem, ak to tak
môžem povedať :) Nepoznal som ani mesto a tiež v zasvätenom živote bolo
pre mňa všetko nové. Keď som sa prvé dni v Bystrici niekoho pýtal, ktorým
smerom mám ísť, ak sa chcem dostať na poštu, do obchodu, tam alebo tam,
vždy som dostal ako odpoveď: „Rovno“. Postupne som sa zoznámil aj s mestom a pochopil som, že vždy treba ísť rovno :) Vo farnosti a meste som veľmi
rád, je tu mnoho skvelých ľudí, za ktorých som Pánovi veľmi vďačný.
Popri vysluhovaní sviatostí a vykonávaní úradných záležitostí
ste aj učiteľom náboženstva a pripravujete birmovancov.
Zúčastňujete sa tiež na mnohých duchovných aktivitách vo farnosti.
V čom Vás takáto práca s mladými ľuďmi napĺňa a čo pre Vás
znamená odovzdávať Evanjelium mládeži?
Som veľmi rád, keď vidím v srdciach ľudí pôsobenie Pánovej milosti a tu
v Bystrici môžem stretávať mnoho mladých, ktorí majú úprimnú túžbu ísť za
Pánom a majú hlad po Bohu. Veľmi sa teším, keď ľudia berú do rúk Božie
slovo, čítajú Písmo a modlia sa ním, lebo je to znak, že sa ide na podstatu a
chápu, že Boh chce mať s nami osobný vzťah, a to nielen v kostole, ale chce

byť pri nás vždy. Vždy veľa načerpám, keď počúvam svedectvá a osobné
skúsenosti, ktoré majú moji priatelia a známi s Pánom, keď vidím, ako ich
vedie.
Často nosíte oblečenú reverendu, nehanbíte sa za svoju vieru
a nemáte problém rozprávať sa s ľuďmi o Bohu. S akými reakciami
na túto Vašu otvorenosť ste sa „na ulici“ stretli?
Pamätám si, že keď som ešte chodil do školy, raz ráno som po ceste videl
kňaza v reverende, ako pomáhal niekomu čosi vyložiť z auta na poštu. Vidieť
zasvätenú osobu, ktorú som mohol rozpoznať cez ten vonkajší znak, ma
potešilo a na celý deň rozveselilo, a tak mám nádej, že to isté často vykoná
Pán v srdciach ľudí, ktorí sú veriaci, ale kvôli viere a ich pohľadu na svet ich
ostatní odstrkujú a spoločensky znemožňujú a že ich aj takto poteší
a povzbudí na ceste za Ním. Niekedy vnímam aj snahu nestretnúť sa pohľadom, ak idem niekomu oproti, ale zas celkom chápem, že ľudia, ktorí ešte
celkom nepoznajú Pána, nemajú príliš veľkú túžbu stretnúť kňaza, keď sa
o Cirkvi a zasvätených šíri toľko nepravdy a iste majú v srdci veľa nezodpovedaných otázok. Väčšina reakcií je však príjemná a raz mi jeden mladý pán,
s ktorým som sa dal do reči po tom, ako naznačil, že by ma chcel zastaviť,
keď ma videl v reverende, povedal, že sa predsa len bude zas modliť.
Blíži sa sviatok Všetkých svätých, potom prídu Vianoce. Ako toto
tajomstvo prežívate a čo by ste svojim farníkom radi v súvislosti
s blížiacimi sa sviatkami zaželali?
Stále si uvedomujem, že hoci sa kresťanské sviatky pravidelne opakujú,
vždy mi Pán odhalí niečo viac zo svojho tajomstva alebo lepšie povedané, ja
aspoň o čosi viac otvorím srdce, a tak doň môže prísť nové svetlo a poznanie
z plnosti Kristovho tajomstva. Každý rok je teda veľké prekvapenie, čo má
Pán prichystané. Všetkým prajem srdcom prežiť a zvnútra poznať pravdu, že
sviatky sú prejavom Božej lásky ku nám, že sú to sviatky Božej vernej a
bezpodmienečnej lásky a dôkazom toho, že Boh to s nami myslí vážne.
Andrej Krekáč

P. kaplán Martin Hruška
požehnal úrodu
Netají sa tým, že aj sám je chovateľ, hospodár. Kaplán Martin relaxuje vo
voľnom čase týmto užitočným spôsobom. Okrem toho sem-tam stihne aj nejakú
poľovačku. Čerstvý vzduch, bezprostredné vzťahy s ľuďmi a Božia príroda
prispieva k regenerácií síl potrebných v pastorácii.
Na jeseň sa patrí poďakovať Pánu Bohu za plody zeme a práce ľudských rúk,
obdržané v tomto roku. Požehnanie úrody sa uskutočnilo na sv. omšiach v našich filiálnych obciach.

Požehnanie úrody v Milochove

Požehnanie úrody v Podmaníne
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Požehnanie úrody v Podmaníne
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Základná škola sv. Augustína
informuje

Rád spievaš?

Pozývame ŤA na spevko!

Na ostrove Prvič
S rodinami našej školy a farnosti sme využili ponuku družobnej školy
v chorvátskom Šibeniku a v auguste sme strávili týždeň na ostrove Prvič.
Bývali sme v historickom kláštore a okúzlila nás krásna príroda. Pokojný
život na ostrove nám ponúkol skvelý oddych a možnosť načerpať nové sily.
Veríme, že sa sem ešte vrátime. A medzitým s radosťou privítame našich
chorvátskych priateľov v našej škole a farnosti.

Letný tábor vo Vyšných Ružbachoch
Utáborili sme sa v areáli Ružbašského dvora, kde sme bývali 12.-19. júla,
športovali i kúpali sa. V obci sme si prezreli tamojší kúpeľný komplex,
unikátnu galériu sôch z travertínu i okolie lyžiarskeho skiparku. Navštívili
sme i neďaleký hrad Ľubovňa a tiež Ľubovniansky skanzen s ukážkami
ľudovej architektúry Spiša a Šariša. Medzi naj zážitky určite patrí splav
Dunajca na drevených pltiach v úžasnej scenérii Národného parku Pieniny.

Čím žije naša škola sv. Augustína...

Máme nádej
Na začiatku novembra navštevujeme cintoríny, zdobíme hroby,
zažíname sviece a modlíme sa za zomrelých. Slávime ich pamiatku –
Spomienku na všetkých verných zosnulých – 2. november. Robíme to preto,
lebo máme nádej, že sa raz so svojimi drahými opäť stretneme. Keď totiž
veríme v Pána Ježiša, máme aj ...(dokončenie v tajničke).

Školský rok sa rozbehol veru veľmi rýchlo a počas dvoch mesiacov sme sa už
zabehli do učenia. Niektoré hodiny sme si však stihli spestriť aj zážitkovým
vyučovaním.
Naši šiestaci a deviataci navštívili žilinský Aupark, kde sa konala Európska
noc výskumníkov. Čakali ich ukážky vedeckých činností a objavov
prezentované v 27 stánkoch. Veľkému obdivu sa tešili najmä mobilné
roboty a TV štúdio.
Dôležitosť učenia sa cudzích jazykov sme si pripomenuli 28. septembra,
kedy je Európsky deň jazykov. Pre prvý stupeň boli pripravené tvorivé
aktivity. Žiaci druhého stupňa mali spestrené vyučovanie besedami
s austrálskym lektorom Daleom Boughey a jeho manželkou Martou
o geografii, histórii, ľuďoch a kultúre Austrálie.
A keďže nezabúdame ani na domácu kultúru zavítal medzi nás folklorista z
Očovej Anton Budinský. V ľudovom kroji, náučnou a zábavnou formou
predviedol ukážky hry na hudobné nástroje ako je fujara, handrárska
píšťalka, gajdy, heligónka a iné.
Deviataci si prehĺbili vedomosti vo Vlastivednom múzeu v Považskej
Bystrici. Prezreli si výstavu „Kamenný herbár“.
Piatok 16. októbra sa chodbami našej školy šírili nielen informácie o zdravom stravovaní pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy, ale aj vône
zdravého jedla. Žiačky ôsmeho ročníka pod vedením pani učiteliek si
pripravili nátierky podávané so zeleninou a ovocím, ktoré presvedčili
všetkých, že zdravé jedlo dokáže byť veľmi chutné, cenovo nenáročné
a rýchlo pripraviteľné.
V priestoroch nového pastoračného centra prebieha Kurz výchovy pre
rodičov detí do 10 rokov pre rodičov našich žiakov. Veríme, že tento
spoločne strávený čas bude požehnaním a zároveň inšpiráciou pre dobrú
výchovu našich detí.
Eva Iliašová, ZŠ sv. Augustína
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Naše rodiny na ostrove Prvič

Kapitán: kňaz don Božo. Kormidelník: kostolník. Pasažieri: naši žiaci
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