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Božie Vianoce
Milí priatelia, okolo Vianoc býva veľa
ruchu. Prípravy, nákupy, zhon a stres.
Možno je to do určitej miery potrebné
a nevyhnutné, zvlášť ak to všetko konáme z lásky k blížnym i k Bohu. Pravý zmysel tomu však dáva iba Božia prítomnosť.
Nenechajme sa zasypať starosťami. Aby
sme nemali jasličky bez Dieťaťa. Doprajme si pravú vianočnú radosť. Nech by to
aj bolo náročné, ale nájdime si čas pre
Ježiška. Či na sv. omši, v kostole pri jasličkách, či v meditácii vo vianočnom tichu.
Nech je naozaj Boh s nami. Potom budú
mať Vianoce tú pravú krásu – a nielen
Vianoce, ale aj život nasledujúci po nich.
Nech máte požehnané sviatky!
Pavol Mazúch, dekan
Martin Hruška, kaplán
Tomáš Šandrik, kaplán
František Galvánek,
nemocničný duchovný
Ladislav Herman, kanonik

Pastoračné centrum Stred

Ako prebieha činnosť vo farských priestoroch pri kostole
Už tretí mesiac je otvorené Pastoračné centrum
Stred v priestoroch základnej školy pri farskom
kostole, ktoré ponúka veľa možností popri bohoslužbách aj ľudsky sa stretnúť a posedieť s priateľmi či s rodinou.
A čo na vás čaká ? Čajovňa, herňa, prednášky
(každý druhý pondelok), zborové stretká pre deti,
birmovanecké stretká, miništrantské stretká, erko
stretká, mami klub a podobne.
Okrem pravidelných aktivít nás môžete navštíviť
kedykoľvek počas otváracích hodín (prípadne
inokedy po dohode), a tak si spríjemniť zimný večer teplým čajom alebo kávou pri posedení s priateľmi. Už teraz sa na vás všetkých tešíme!

Otváracie hodiny:
(Po dohode s vedúcou centra aj v iných ranných
alebo popoludňajších termínoch podľa možností)
Pravidelne:
Pondelok: 18:30 – 20:30
Utorok: 18:30 – 20:30
Streda: 9:30 – 11:30, 16:00 – 17:30, 18:30 – 20:30
Štvrtok: 16:00 – 17:30, 18:30 – 20:30
Piatok: 15:30 – 17:30, 18:30 – 20:30
Sobota: 18:30 – 20:30
Nedeľa: dohodou
Obsluhu zabezpečujeme svojpomocne. Jednotlivé
stretká vedú animátori a zástupcovia rodičov.
Dobrovoľníci pomáhajú s organizovaním priesto-

rov, upratovaním, dozorom a zabezpečovaním
pohostenia. Riadia sa pokynmi vedúcej centra.
Aj keď prevádzku tohto centra iba rozbiehame,
tešíme sa bohatej návštevnosti. Priestory sú dobre
využívané. Nasledujúce mesiace chceme rozbehnúť aj ďalšie možnosti a aktivity. Privítame každú
dobrú radu a iniciatívu od mládeže i dospelých.
Mgr. Petra Miškechová

Vianočné sv. omše vo farnosti Považská Bystrica
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Vežové hodiny

Hodiny na veži farského kostola
idú a svietia. Neodbíjajú.
Všetko má svoj čas, aj staré hodiny. Zastaralý hodinový
stroj vo veži doslúžil, zachováme ho zakonzervovaný vo vnútri
veže ako pamiatku pre nasledujúce generácie. Novšie
technológie dnes umožňujú spoľahlivejší aj presnejší chod
hodín.
V novembri sme sprevádzkovali vežové hodiny novým
centrálnym hodinovým pohonom s krokovým motorom
a centrálnou prevodovkou, spojenou tyčovými rozvodmi
s číselníkmi. Hodiny majú vlastnú kontrolu pohybu ručičiek
a motor so silným krútiacim momentom. Všetky diely sú
galvanicky pokované. Hodinový prevod pre číselníky má
hriadele vyrobené z kvalitnej ocele so samomaznými prevodmi.
Hodiny sú elektronicky riadené, ide o zdroj polarizovaných
impulzov pre systémy jednotného času.
Hodiny neodbíjajú, aby nerušili. Prípadné odbíjanie by bolo
možné nastavovať s výlukou nočného času, alebo s možnosťou
odbíjania iba na sviatočné príležitosti a podobne. Renovovať
systém odbíjania, ako ani renovovať samotné číselníky, ktoré sú
už vplyvom poveternostných podmienok poškodené, sa nám
však zatiaľ z finančných dôvodov nepodarilo, ale môžu ešte
nejaký čas slúžiť v nezmenenej forme.
Sprevádzkovanie zabezpečila firma Boroko All for Bells
Brodek u Přerova.
Za skvelé osvetlenie vežových hodín led technológiou
ďakujeme nášmu rodákovi Mariánovi Jankoviechovi. Pán Boh
zaplať.
PM

Bezdomovci a náš kostol
Základná hygiena a slušnosť
sa vyžaduje rovnako od každého

V poslednom čase máme problém s bezdomovcami pri našom kostole. Pýtajú
peniaze od veriacich, ktorí im často aj prispievajú. Ale tým sa ich problém nevyrieši,
naopak, často sa skomplikuje.
V tomto roku milosrdenstva zvlášť, ale aj inokedy, máme preukazovať núdznym
skutky milosrdenstva: Dať najesť, podeliť sa s oblečením, pomôcť s liekmi. My sa
snažíme pomáhať týmto ľuďom ako sa nám dá. Ak by sme zatvárali oči pred nimi,
alebo iba nadávali, nič by to nevyriešilo. Potrebovali by zariadenie, kde by sa dávala
polievka, mali by možnosť hygieny, prania a nutného bývania. Týmto by sa vyriešil
problém žobrania a zápachu v kostole. Prosíme o pomoc, zainteresovať sa na riešení
tohto problému každého podľa osobných možností.
Ivan Slamka, kostolník
Vyjadrenie správcu farnosti:
Registrujem veľa sťažností ľudí na zápach v kostole, v jeho predsieni, často aj
priamo vnútri a hygienické ťažkosti v súvislosti s bezdomovcami. Musím uznať, že sú
opodstatnené, až alarmujúce.
Na jednej strane oceňujem ochotu pána kostolníka pomáhať bezdomovcom. Na
druhej strane kostol musí spĺňať základné hygienické požiadavky. Musí vyhovovať aj
rodinám s deťmi, pre ktoré je nutné čisté prostredie. Bohoslužobný priestor má byť
dôstojný. Preto dôrazne vyžadujem od bezdomovcov dodržiavanie základnej hygieny,
ak chcú vstúpiť do kostola a prosím veriacich, aby ich tiež na mieste priebežne
upozorňovali. Pomáhame im cestou katolíckej charity v pravidelných zbierkach a rozličnou formou mimo kostola. Priame darovanie peňazí bezdomovcom sa neodporúča.
Vedie iba do hlbšej priepasti alkoholizmu a odkázanosti. Aj sv. otec František pamätá
na bezdomovcov a periférie. Ale koná to s úctou k bohoslužobným priestorom a bez
obťažovania ostatných návštevníkov zápachom a hlukom. Podporujem bezdomovcov
v ich bezútešnej situácii, ale musím zabezpečiť, aby v kostole bol dobrý vzduch,
hygiena a dôstojnosť.
Pavol Mazúch, dekan

Čo pripravujeme vo farnosti

Prinášame niekoľko ponúk a srdečne pozývame na pripravované podujatia v našej farnosti.
Adventná súťaž vrcholí
Deti sa pripravujú na príchod Pána Ježiša.
Chodievali na večerné adventné sv. omše a zbierali kartičky na tému Strážcovia svetla. Po skončení adventu bude vyhodnotenie, ktoré oznámime v nedeľných oznamoch.
Silvestrovská adorácia
Aj na tohtoročného Silvestra bude možné pobudnúť v Božej prítomnosti pred polnocou a začať Nový rok s modlitbou v našom farskom

Birmovanci na duchovnej obnove v Pružine
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kostole, ktorý bude otvorený na sv. Silvestra od
23.00.
Betlehemské svetlo
Slovenskí skauti nám prinesú betlehemské
svetlo a odovzdajú nám ho vo Farskom kostole,
kde bude k dispozícii k odpáleniu dva dni pred
sviatkami.
Dobrá novina
Koledovanie sa bude konať 26. decembra od

14:00 vo farnosti Považská Bystrica a v jej
filiálkach.
Zapísať sa je možné v sakristii u pána kostolníka.
Bližšie informácie nájdete na nástenke
v predsieni kostola.
Vianočný koncert
Vianočný koncert opernej speváčky Márie Porubčinovej a jej hostí bude 26. decembra v našom kostole o 15:30.

Požehnanie adventných venčekov
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Rozhovor s naším kaplánom Martinom Hruškom
Vdp. Mgr. Martin Hruška, kaplán – pochádza z obce Medné vo farnosti
Lednické Rovne. Kňazskú vysviacku prijal júni 2011 v Žiline. Pôsobil ako diakon
v katedrále v Žiline a v úrade kaplána vo Varíne a v Bytči. Od júla 2013 je
kaplánom vo farnosti Považská Bystrica.
Túžili ste sa vždy stať kňazom? Aké bolo Vaše vysnívané
povolanie?
To, či som chcel byť vždy kňazom, sa nedá povedať jednoznačne. Ako
chlapec som chcel byť všeličím, ale až na strednej škole som sa pevne
rozhodol, že Boh ma volá a povoláva na cestu kňazstva.
Nemal som nejaké vysnívané povolanie, ale ťahalo ma to vždy k prírode.
Na Vašich primičných obrázkoch sú vyobrazení rodičia Panny
Márie sv. Anna a sv. Joachim a sv. Hubert. Môžete nám priblížiť Vašu
úctu k týmto svätcom?
Farnosť Lednické Rovne je úzko spätá s úctou k rodičom Panny Márie.
Každý rok sa konajú na Rovniach púte k týmto veľkým svätcom. Nejako som
vždy vnímal ich ochranu a orodovanie.
Sv. Hubert je veľký muž – muž činu! Nebál sa zmeniť svoj život a dávať
dobrý príklad k nasledovaniu Krista. Mal blízko k prírode a k všetkému
živému. Je patrónom poľovníkov, a keďže aj ja som poľovník, tak som si dal
sv. Huberta na primičný obrázok.
Po pôsobení v menších farnostiach ste sa dostali do Považskej
Bystrice, najväčšej farnosti v diecéze. Ako túto zmenu po takmer
dvoch rokoch hodnotíte?
Každá farnosť je svojim spôsobom špecifická. Ale všade sú ľudia, či už je
to dedina, obec, alebo mesto, ktorí túžia spoznať Krista a chcú byť, ako to
často hovorím „jeden druhému človekom.“ Toto sa snažím ľuďom ukázať.
A čo sa týka zmien? Po toľkých sťahovaniach som si už na zmeny zvykol
a beriem ich ako súčasť kňazského života.
Pochádzate z malej obce a aj ako kňaz ste si zachovali potrebu
manuálne pracovať. V meste sa postupne vzťah k manuálnej robote
vytráca a ľudia lenivejú. O to viac si vážite prácu ľudských rúk. Je aj
to jeden z dôvodov prečo sa venujete najmä pastorácii na filiálkach?

Dedinský život mi je veľmi blízky, lebo som v ňom vyrastal. A na dedine
je práca každodennou súčasťou života ľudí. Tak som bol vychovaný a som za
to vďačný. Podľa mňa, aj človek s titulmi, by mal vedieť, ako sa doslova
zarába cesto na chlieb a čo tomu všetko predchádza. Som kaplánom pre celú
farnosť, ale filiálky to je srdcová záležitosť!
Ako prežívate Vianoce a aké posolstvo by ste pri tejto príležitosti svojim farníkom odovzdali?
Ľudí učíme, že Vianoce sú sviatky Narodenia Pána Ježiša. Na podstatu
Vianoc sa zabúda, a potom sa čudujeme, že nedokážeme prežívať opravdivú
radosť. Treba sa predovšetkým otvoriť Bohu, ktorý sa sklonil k tejto Zemi
a my môžeme u neho nájsť pravý pokoj. Tieto sviatky prežívam ako kňaz
veľmi zrýchleným tempom, lebo je toho veľa, ale zas na druhej strane je
úžasné, keď si uvedomím, že sa snažím napomáhať tomuto spojeniu ľudí
s Bohom.
Milí farníci, prežite Vianoce – ako vzácnu udalosť vo svojom živote.
Udalosť, ktorá sa nás všetkých bytostne dotýka. Veď Vianocami oslavujeme
narodenie Krista – svetlo a život.
Andrej Krekáč

Mamiklub
Okrem mnohých iných príjemných
aktivít v našom novom PC sa podarilo
zaviesť aj pravidelné stretávanie
mamičiek každú stredu doobeda od 9.30
do 11.30 hod. Cieľom našich stretnutí je
nielen vytváranie dobrých vzťahov medzi
mamami, deťmi, ale i osobný duchovný
rozvoj. Pravidelnou pevnou súčasťou
programu je teda spoločná modlitba,
krátky duchovný príspevok niektorej z
mám, zdieľanie sa, spoločný rozhovor,
individuálne rozhovory, hra s deťmi.
Detičky sa na seba vždy veľmi tešia a
mamy zase odchádzajú povzbudené a
obohatené. Veď mnohé z nás riešime
podobné problémy a aj tieto stretnutia
nám pomáhajú ich ľahšie zvládať. Srdečne
medzi nás pozývame všetky ostatné
mamičky, ktoré majú chuť zažiť príjemné
spoločenstvo a osviežiť si týždne trávené
doma s deťmi.
Silvia Pavlíková

Sv. Mikuláš sa cítil v kostole medzi deťmi ako doma
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Čo sa deje v Základnej škole
sv. Augustína
Adventné vence
Pán kaplán Tomáš požehnal adventné vence, ktoré priniesli zástupcovia
jednotlivých tried do školskej kaplnky, aby sme sa duchovne pripravili na
príchod Božieho Syna.
Technická olympiáda
Pätica žiakov z našej školy nás v decembri reprezentovala v okresnom kole
Technickej olympiády na SOŠ strojníckej. Výsledné sčítanie bodov posunulo
M. Wallenfelsa na celkové 3. miesto v kategórii mladších žiakov.
Kurz výchovy detí do 10 rokov
Rodičia našich žiakov sa stretávali päť piatkových podvečerov v novom
Pastoračnom centre. Reakcie niektorých zúčastnených:
„Kurz nám odkryl rezervy pri výchove našich detí. Ale aj posilnil vhodné
výchovné návyky. Celkovo hodnotíme kurz veľmi pozitívne.“
„Kurz bol dobre organizačne zabezpečený, bolo to prirodzené zhrnutie rodinných zásad a jednoducho uplatniteľných rád.“
„Zastavili sme sa a viac sa zamýšľali nad svojim konaním, nad tým ako žiť
a ako sa vyvarovať chýb vo výchove. Zaujímavá bola aj výmena skúseností
s ostatnými rodičmi.“
Duchovná obnova deviatakov
Požehnaný čas na upevňovanie priateľstva, na zamyslenia o pravých hodnotách a rozvíjanie osobného vzťahu s Bohom.
Pasovačka prvákov
Zábavno-súťažným programom privítali v novembri starší žiaci 9. a 7. ročníka svojich najmladších konškolákov v našej škole. Každá malá „včielka“
splnila 10 úloh, aby mohla byť pasovaná za nášho žiaka. Vitajte medzi nami
prváci.
Športové okienko
Tešíme aj z našich športovcov. Mladší žiaci obsadili 3. miesto v Diecéznom
florbalovom turnaji v Martine. Žiaci 3. a 4. ročníka zas vyhrali 2. miesto
v krajskom kole vo vybíjanej a 1. miesto v Mikulášskej vybíjanej, ktorá sa
konala v Športovej hale v Považskej Bystrici. Prajeme veľa ďalších úspechov.

Duchová obnova deviatakov sv. Augustína v Oščadnici

Sviatok troch kráľov
Sviatok Troch kráľov slávime 6. januára. Vieš, ako sa volá tento sviatok
podľa liturgického kalendára? Správnu odpoveď sa dozvieš, keď prečítaš
písmená na ceste, ktorá vedie od Troch kráľov do mesta Betlehema.

Pozývame Vás na Fašiangový ples, ktorý sa uskutoční 30. januára 2016
v Katolíckom dome. Začiatok bude od 19.00 hod. Cena je 15,- Eur (večera,
kapustnica, káva, 0.5l vína). Predaj lístkov oznámime cestou farských
oznamov.
Pozývame deti na detský spevokol, ktorý účinkuje v kostole pri detských
sv. omšiach. Skúška je každý štvrtok o 16.00 v Pastoračnom centre.
Stačia 3 slová: „Začal som veriť.“
Aj takto zhodnotili naši birmovanci prvú duchovnú obnovu, ktorá sa konala
27. - 29.11. v Pružine. A tu sú ďalšie reakcie:
„Mňa osobne sa veľmi dotklo, keď sme sa v skupinkách modlili za seba.
Konečne som cítila, že niekomu na mne záleží a cítila som Božiu lásku
prostredníctvom modlitby.“
„Celý program bol úplne super. Myslím, že mi to veľmi pomohlo....“
„...táto obnova ma priviedla bližšie k Bohu...“
„...pomohlo mi uvedomiť si, že Boh ma naozaj miluje a dúfam, že na toto
nikdy nezabudnem!“

S úsmevom do nového roka
Katechétka sa pýta, čo je to zázrak. Ferko vykríkne:
- Keď nám poviete, že zajtra nemusíme ísť do školy.
„Všimol som si, že tvoj otec má opuchnuté líce. To od zubov?“ –„Nie, od
modlitby.“ – „Akože od modlitby?“ –„ Včera sme sa spolu celá rodina modlili
Otčenáš a keď sme prišli po "zbav nás zlého", otec sa pozrel na mamu a ona si
to všimla.“
Pôjdeš zajtra Janovi na pohreb?
– Ani ma nehne, on na môj tiež nepôjde...
Synček hovorí otcovi: – Otec, ja sa ožením.
Otec: – A koho si vezmeš?
Synček: – Našu babku.
Otec: – Babku si vziať nemôžeš, leto je to moja mama.
Synček: – A ty si si mohol vziať moju mamu?

Pasovanie prvákov
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