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Náš farský kostol na Strede
je naším stredom a centrom

Bože, kto si?
Boh je láska
Nikdy nebudem dôverovať
Bohu, ak si myslím, že nie je
dobrý. Nesprávne pochopenie
Boha spôsobí, že miniem svoju
príležitosť.
Pokračovanie na strane 4…

Požehnané Vianoce,
aby ste v tomto čase
pocítili blízkosť Božej lásky,
prežívali všetko ako dar,
otvárali dvere Božej Láske
a posilnili sa vo vzájomnej
opravdivej láske
pre celý nastávajúci
nový rok 2018
– k tomu vám žehnajú
Vaši kňazi
Pavol Mazúch, dekan
Peter Nečeda, kaplán
Michal Mesjar, kaplán
František Galvánek,
nemocničný duchovný
Ladislav Herman,
kanonik
František Mikuláš,
správca farnosti Sv. rodiny

Betlehem v našom farskom kostole zdarma obnovil a skrášlil p. Vladimír Šimík,
rezbár z Bodinej, pochádzajúci z Považskej Bystrice, ulice Šiandorovskej

Nová farnosť na sídlisku SNP
Časť mesta SNP, Hliny a Zakvášov s okolitými obcami majú svojho duchovného
správcu. Je ním Mgr. František Mikuláš.
Pán farár František Mikuláš pochádza z Dubnice nad Váhom, kde v roku 2006
po kňazskej vysviacke v Nitre, slávil svoju prvú primičnú sv. omšu v rodisku.
Pokračovanie na strane 3…

František Mikuláš

Naša Kalvária je požehnaná
Podarilo sa obnoviť a sfunkčniť našu historickú Kalváriu nad mestom
Počas uplynulých štyroch rokov sme mohli postupne sledovať obnovu Kalvárie.
Pokračovanie na strane 3…

pred pár rokmi...

Obnovená Kalvária
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Boh nie je ďaleko od nikoho z nás. Môžeme ho nielen vidieť, ale aj počuť, cítiť – prežívať jeho prítomnosť v našom spoločenstve.
To by sme si veľmi priali všetci navzájom

Kalvária v snehobielom závoji

Prvá modlitba krížovej cesty na obnovenej Kalvárii v októbri 2017

Predĺžený a obnovený chór v praznovskom kostole

Kostol povýšenia sv. Kríža v Praznove
dostal nové okná a dvere spolu s výmaľbou interiéru v máji 2017

Betlehem zo 40-tych rokov, obnovený majstrom rezbárom Šimíkom

Oltárny priestor v novej farnosti Sv. rodiny na SNP,
priestory školy

svetlo svieti v temravách...

Sv. Mikuláš prišiel do nášho kostola a našiel v ňom takmer dve stovky detí,
ktoré sa modlitbou pripravujú na Ježiškovo narodenie

Pohľad do našej veže na
jeden z obnovených zvonov

Majstri zvonári pri práci

Niekoľko návrhov obnovy oltára kaplnky v Milochove. Najprv však prebehne diskusia a výber, potom sa zrealizuje najvhodnejšie a najkrajšie prevedenie.

Vianočná sv. spoveď
Keďže Štedrý deň pripadá na nedeľu, spoločná vianočná sv. spoveď bude v našom
kostole už vo štvrtok a v piatok. V sobotu bude ešte spoveď večer o 17:00, ale nechajme
vtedy priestor tým, ktorí nemôžu prísť vo štvrtok alebo v piatok, kedy bude prítomných
dostatok kňazov. Je dôležité nenechávať si spoveď na poslednú chvíľu, aby mal každý
možnosť prijímať sviatosti počas týchto najkrajších sviatkov.
Spoveď
Považská Bystrica – Mesto
Považská Bystrica – Rozkvet
Považská Bystrica – SNP – Sv. rodiny

Štvrtok 21. decembra
9:00 – 12:00
14:00 – 17:00
9:00 – 12:00
14:00 – 17:00
9:00 – 12:00
14:00 – 17:00

Piatok 22. decembra
9:00 – 12:00
14:00 – 17:00
9:00 – 12:00
14:00 – 17:00
9:00 – 12:00
14:00 – 17:00

Naša Kalvária je požehnaná
… dokončenie zo strany 1

Najprv architektonický návrh od Ing.
arch. Ladislava Balušíka a spolupráca s Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne.
Potom oprava ústrednej kaplnky Márie
Magdalény a následne kaplniek jednotlivých
zastavení. Hoci ide o neveľké kaplnky, práce
boli rozsiahle, pretože ide územne o priestrannú lokalitu. Náročné bolo vybudovať
chodníky, kde bolo potrebné zachovať starú
technológiu kladenia kameňov, aj múriky
pod a nad kalváriou.
Predovšetkým vďaka patrí Bohu za
všetko. A ďalej patrí vďaka a ocenenie Mestu
Považská Bystrica v osobe primátora Karola
Janasa a ďalších. Historické práce citlivo previedol Miroslav Tichý a z ďalších sponzorov
spomeňme aspoň Ladislava Kovaľa. Rovnako
však vďaka aj ďalším známym, alebo
bohuznámym podporovateľom tohto diela.
Zachovajme si túto lokalitu v úcte
a chráňme ju. Aby to bolo miesto duchovného relaxu a modlitby. Prechádzka z mesta na
Kalváriu je unikátna. Vďaka chodníkom sa
dá vyhnúť blatu a nechať pookriať telo i ducha. Skutočná láska je iba tá, ktorá je ochotná aj premáhať sa, veľa strpieť a niesť kríž.
Sv. Mária Magdaléna, ktorej je zasvätená ústredná kaplnka, bola najprv sklamaná

nepravou láskou, nech nám pomáha nachádzať v Bohu opravdivú lásku. Nech nás učí
nestrácať trpezlivosť so svojou úbohosťou a
prekonávať odsudzovanie druhých a odvážne žiť z viery.
Nech nás vôňa Magdaléninej lásky,
s ktorou vzácnym olejom potrela nohy Pána
života, s kajúcnosťou stále obracia k Ukrižovanému Ježišovi, ktorý nás môže zbaviť
akéhokoľvek hriechu.
Nech nám sv. Mária Magdaléna pomáha
svojím príhovorom, aby sme boli zvestovateľmi radosti a nádeje v Zmŕtvychvstalého
Pána všade tam, kde chýba pravý pokoj, viera a láska.
Usilujme sa brániť symboly viery, ktoré
nám aj na verejných miestach pripomínajú
korene našej kultúry, aby nás pohľad na kríž
posilňoval vo viere a povzbudzoval k čistej
láske. Aby sme nezabúdali, že kríž je nielen
symbolom utrpenia, ale aj požehnania, lebo
cez kríž sa ide k Víťazstvu.
Nech všetkých dobrodincov odmení Boh,
aby ich pomoc, práca a modlitba spojená
s výstavbou a obnovou našej považskobystrickej Kalvárie bola odmenená Božím
požehnaním.
Pavol Mazúch, dekan

Nová farnosť
na sídlisku SNP
… dokončenie zo strany 1

Hneď bol menovaný za kaplána do
Predmiera, po dvoch rokoch do Žiliny –
Soliniek a následne za kaplána do Pružiny,
takže náš dekanát už dobre pozná.
Nasledovalo ešte niekoľko rokov na
kaplánskych miestach v Bytči a v Pruskom.
Nakoniec bol pán farár František ešte
kaplánom v Konskej pri Rajeckých
Tepliciach, odkiaľ prišiel k nám do Považskej
Bystrice, aby sa stal prvým správcom farnosti Svätej rodiny na SNP.
Nová farnosť Sv. rodiny vznikla vo farnosti Považská Bystrica, ktorá patrí medzi
najväčšie v Žilinskej diecéze. Okrem sídliska
SNP s časťami Hliny a Zakvašov, sem patrí aj
Podmanín, Praznov, Zemiansky Kvašov a
ulice Podhlinie a Čiernohájska. Do farnosti
patrí asi 8 tisíc obyvateľov, v mestskej farnosti zostalo okrem Rozkvetu asi 20 tisíc
obyvateľov. „Som rád, že na sídlisku sa bude vykonávať pastoračná činnosť pre mládež, seniorov, rodiny,“ skonštatoval dekan
Pavol Mazúch. Všetci obyvatelia sú však samozrejme aj naďalej vítaní a pozvaní
v Meste na fare a v kostole, kde môžu
prijímať sviatosti a navštevovať sv. omše,
veď na SNP ešte nie je kostol.
Podľa viceprimátora Petra Máťoša vznik
novej farnosti má dobrý ohlas. „Najmä starší ľudia vítajú, že majú kňaza, ktorý sa
o nich bude starať a bohoslužby budú bližšie k nim. Bolo to vidieť aj na slávnostnej
bohoslužbe, ktorú celebroval diecézny biskup Tomáš Galis,“ povedal.
Dočasne sú omše v prenajatých priestoroch v základnej škole. Podľa farského
administrátora Františka Mikuláša by v budúcnosti mal oproti škole za riekou vyrásť
nový kostol. „Je tam stará budova, ktorá sa
musí najskôr zbúrať, pripraviť pozemok, až
potom sa môže stavať,“ dodal. O vzniku farnosti informovali aj Považskobystrické noviny, My Považská a iné médiá. Plán vybudovať na sídlisku SNP kostol bol už od roku
1990, kedy základný kameň posvätil pápež
Ján Pavol II. Reálnejšie kontúry začína nadobúdať až teraz.
Izolácia klenby udržiava teplo
vo Farskom kostole

Vzduchotechnika zabezpečuje čerstvý vzduch
v kostole Návštevy Panny Márie

Zasnežená Kalvária v prítmí vychádzajúceho mesiaca
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Bože, kto si? Boh je láska

My žijeme v našej krajine, ktorá si nesie
dlhé kresťanské dedičstvo. A predsa sa
môžeme stretať s mnohými, pre ktorých Boh
zostáva veľkou neznámou.
„Takého Boha, v akého neveria mnohí
moji súčasníci, v takého Boha neverím ani ja.“
– na II. vatikánskom koncile medziiným
povedal východný patriarcha Maximos IV. Pre
všetkých nás je veľmi dôležité, aby sme si
nahliadli so vlastného poznania Boha, aby
sme si skontrolovali, ako my poznáme Boha.
V akého Boha my veríme?
Vieme, že platí príslovie: „Povedz mi,
v akého Boha veríš a ja ti poviem, aký si.“ Ale
rovnako to platí aj obrátene: „Povedz mi, ako
žiješ, aký si a ja ti poviem, kto je tvoj Boh.“
Nepovažujme to za niečo, čo by nebolo
adresované aj nám, čo by bolo nepotrebné
alebo nie dôležité, aby sme si nanovo kládli
otázku sami sebe, či skutočne poznáme, kto
je Boh.
Vyjadruje ju veta z Božieho slova: „Boh je
Láska.“ /1 Jn, 4, 8/ Ježiš nám adresuje výzvu:
„Zostaňte v mojej láske!“ /Jn 15, 9/ Ale to je
možné len vtedy, ak sa aj my vo svojom
vlastnom živote dostaneme k tomu, čo
vyznáva evanjelista Ján: „Aby sme poznali a
uverili v lásku, akú má Boh k nám.“ /por. 1 Jn
4, 16/ Prekážkou pre skutočné poznanie Boha
sa stáva nedostatok skúsenosti pravej medziľudskej, skutočnej, pravdivej lásky. K tomuto
poznaniu sme pozvaní aj my.
Skutočne uveriť a poznať Boha znamená
poznať ho ako Lásku. Lenže aby sme poznali

Boha, ktorý sa nám zjavuje ako láska, na to
potrebujeme aj my splniť jednu podmienku:
potrebujeme milovať. „Lebo kto nemiluje,
nepozná Boha.“ /1 Jn 4, 8/ Aby sme mohli
milovať, potrebujeme byť dobrými ľuďmi.
Milovať môže iba dobrý človek. A preto
apoštol povie: „Milujme sa navzájom. Keď sa
milujeme navzájom, vtedy Boh je v nás. Lebo
Boh je láska.“ /por. 1 Jn, 4, 12/
Obyčajne si človek robí rozličné predstavy
o Bohu. Z akých predstáv a z akej viery žijeme
my? Je to naozaj Boh – láska? Je aj naša viera
vierou v Boha, ktorý je Láska? Boh, ktorý sa
nám zjavuje vtedy, keď sa stáva z lásky k človeku sám človekom, stáva sa tým, na ktorého
môže človek siahnuť, ktorého môže človek
odmietnuť, dokonca odsúdiť ho na smrť,
môže ním pohŕdať, môže ho zradiť, zaprieť,
ukrižovať... Ale nemôže spôsobiť, aby ho Boh
prestal milovať. Toto je to, čo veľmi ťažko
prijímame. Sme neraz ochotní prijať, že Boh
nás pokarhá, ale ťažko prijímame, že Boh nás
miluje. A je pravdou, že Boh nás miluje bez
podmienky, či sme dobrí, alebo zlí. Nie preto,
že by mu bolo jedno, akí sme! Ale jednoducho
preto, že Boh je ten, ktorý miluje.
Ak uverím v takého Boha, ktorý je Láska,
potom – hovorí sv. Ján – nemôžem zostať
takým, akým som. Lebo „ak niekto hovorí, že
miluje Boha a pritom sám nemiluje svojich
blížnych, je obyčajný luhár.“ /por 1 Jn 4, 19/ A
ak aj Ježiš hovorí: „Zostaňte v mojej láske.“
/Jn 15, 9/-tak to je možné len vtedy, „ak
zachováte moje prikázania.“ „Moje najväčšie

Zázraky za 7 minút

Kedy si sa naposledy modlil so svojimi deťmi?
Nemám čas, ponáhľame sa, nestíhame,
modlím sa sám, deti sa modlia sami.
Hľadal som priestor a čas na spoločnú
modlitbu s svojimi deťmi v „nedostatku
času“.
V snahe konečne niečo v tejto oblasti urobiť a začať sa pravidelne modliť s deťmi sme
začali využívať cestu autom do práce a zároveň do školy, keďže deti beriem každé ráno.
Bolo to jednoduché a rýchle nastavenie,
pretože cesta do práce jednoducho je a nemôžem ju vymazať, zrušiť alebo povedať, že
nemám na ňu čas. V tomto čase sa naše
vozidlo mení na kaplnku a také malé nebo,

Rozvody vežových hodín

December 2017

kde Boh robí zázraky za 7 minút. Toľko trvá
naša ranná cesta.
Ďakujeme Bohu za nový deň, prosíme
o požehnanie a ochranu. Deti si zvykli a berú
to samozrejme. Boh robí zázraky v mojom
živote, pretože moje deti sa naučili modliť za
mňa pravidelne. Hovoria každé ráno v aute
Bohu, aby sa tatinovi darilo v práci.
Predstavte si, že Boh ich vypočúva a ja veľa
ťažkostí vkladám do ich modlitby za mňa,
pretože je krátka, ale nesmierne silná a takto
Boh robí zázraky za 7 minút. Vzájomne sa za
seba modlíme a Boh robí svoju robotu. Keď
prvý krát sadol do našej pojazdnej kaplnky

Odbíjanie vežových hodín
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prikázanie je, aby ste sa milovali tak, ako som
ja miloval vás.“ Jn 15, 12/
Tam jasne cítim, že uveriť v Boha, ktorý je
Láskou, znamená stávať sa dobrými, milujúcimi ľuďmi. To je i naše poslanie voči dnešnému svetu. Generácia našich starých mám
a otcov bola vychovávaná a vyrastala v Božej
blízkosti. Vedeli prežívať Božiu blízkosť.
Vedeli vidieť Boží dar. Dnešný človek to akoby
stratil. Ale Boh je tu. Aj dnešný človek má
šancu, aby sa sním stretol, aby ho poznal. A
to môže jediným spôsobom: ak skúsi v našom
živote Božiu lásku.
O sv. Vincentovi hovorili, keď sa u neho
stretali s dobrotou a láskou: „Ak je už tento
kňaz taký dobrý, aký dobrý je potom Boh,
v ktorého verí?“ Svet uverí, ak mu dáme
svedectvo života lásky. Ak budú stretávať
takých ľudí, takú mládež, ktorá verí v Boha,
ktorý je Láskou, lepších manželov a manželky, lepších otcov a matky, starých otcov
a staré matky, lepších ľudí – svedectvo o Bohu, ktorý je Láska. Pretože náš dnešný svet
nie je už ochotný veriť slovu, ale ak niečomu
verí, tak potom svedectvu skutočnej, pravdivej lásky, pred ktorou má úctu.
Nauč nás, Pane, sviatkami tvojho Narodenia, objavovať ťa v tvojom chráme, ale
i v prostredí každodenného života, prežívať
tvoju blízkosť, vidieť všetko ako dar, zjavovať
teba dnešnému človeku a otvárať mu dvere
Života.
Pavol Mazúch, dekan

sused, ktorého sme viezli do mesta, čakal som
sám, čo urobím. Priznám sa, že som mal
mierny blok. Deti sa ma hneď doma večer
pýtali, že sme sa modlili ináč. Na druhý raz
sme sa modlili ako zvyčajne, nech majú aj
susedia osoh a Boh koná zázraky. Zväčša po
modlitbe stratia reč... Ale ja verím, že Boh
koná cez modlitbu mojich detí a robí zázraky
aj so susedmi.
Nájdi si svoje miesto so svojimi deťmi
a prichádzajte spolu k Bohu denne. Zver sa do
modlitieb svojich detí a uvidíš zázraky na počkanie. Nerozhoduje čas a miesto, rozhoduje
postoj a vôľa, Boh dokáže za 7 minút viac, ako
si myslíš....
Teším sa, čo nachystal na zajtra....
- SF –

Netradičný pohľad na naše vežové hodiny zvnútra,
osvetlené a obnovené v roku 2016
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Náš nový kaplán Michal

Michal Mesjar, novokňaz, prichádza do pastorácie v našom meste veľmi mladý.
1. Aké bolo Vaše
vysnívané povolanie?
Túžili ste sa vždy stať
kňazom?
Ľudské túžby sú často
zložité a čo sa týka akejsi životnej voľby, platí
to dupľovane. Otázka budúceho životného
stavu či povolania je závažná pre každého
človeka v mladom veku, tak to bolo aj u mňa.
Vysnívané povolanie som nemal, no vždy
ma to ťahalo skôr ku humanitným odborom.
Túžba stať sa kňazom prišla asi počas štúdia
na strednej škole. Vždy som sa akosi „motal“
v kostole, takže, jednoducho povedané, mal
som to tam rád. Moja jediná prihláška teda
smerovala do Nitry.
2. Odkiaľ pochádzate a ako si spomínate na miesta, kde ste doteraz pôsobili?
Pochádzam z mesta, ktoré sa nachádza
v Turčianskej kotline – z Martina, zo sídliskovej farnosti Martin – Sever.
Na miesta, kde som pôsobil, si spomínam
živo, pretože zatiaľ to bolo len jedno miesto
a nie je tomu tak dávno. Šlo o diakonskú
prax, ktorú som vykonával vo farnosti sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste. V tejto farnosti som bol cez letné prázdniny po diakonskej vysviacke a potom cez víkendy ešte počas posledného ročníka štúdii v Kňazskom seminári. Vo farnosti boli rozbehnuté viaceré
aktivity a tak okrem riadnej sviatostnej služby som sa rád stretával i so spoločenstvami,
ktoré tam fungovali. Myslím a verím, že i tam

som získal prvé skúsenosti zo života „na fare“, i nadviazal mnohé priateľstvá a vzájomnú pomoc, či už s kňazmi alebo s veriacimi.
3. Aké ste mali prvé dojmy a ako sa
cítite v novej farnosti?
Prvé dojmy boli zaujímavé, lebo ešte ako
bohoslovec som poznal samozrejme aj iné
farnosti, ktoré som navštívil, no cez Bystricu
som vždy len prechádzal. Vedel som, že Považská Bystrica je veľká farnosť, ktorá má aj
dobrý duchovný základ, o čom svedčia aj
mnohé povolania. Čo sa týka obsadenia, pána dekana poznám už dlhšie a osobne som
veľmi rád, že práve pri ňom začínam svoje
prvé „kňazské kroky“ a s druhým pánom
kaplánom sme sa stretli ešte v seminári, no a
s ostatnými veriacimi sa rád postupne spoznávam.
Keď sa ma podobnú otázku pýtali ešte cez
leto, tak som s úsmevom odpovedal, že:
„Cítim sa dobre, jesť mi dávajú.“ Po tomto,
zatiaľ krátkom čase, by som k tejto odpovedi
mohol pridať i mnohé ďalšie pozitíva. Určite
sa cítim dobre a dúfam, že tento pocit je vzájomný.
4. Čo očakávate vo svojej pastoračnej službe v najbližšom čase a čo v perspektíve dlhšieho obdobia?
Očakávam to, že budem plniť očakávania
niekoho Iného... Boh je aktérom každej služby, o to viac v živote kňaza. Každá pastoračná
služba by mala byť skrze Boha zameraná na
ľudí a opäť vedúca k Bohu. Teda mojím
očakávaním je, pod vedením náuky Cirkvi
i miestneho farára, zapojiť sa do tohoto plánu

– vykonávať aktivity sviatostnej i mimosviatostnej služby k posväteniu veriacich. No
a príležitostí je veľa: sv. omše, vysluhovanie
ďalších sviatostí, modlitebné spoločenstvá,
miništranti, organisti...
Tento čiastkový plán sa samozrejme stáva aj dlhodobým plánom. Je dobré mať
plány, no zasa na druhú stranu je dobré nechať priestor pre „tvorivého Ducha Svätého“.
5. Ako prežívate Vianoce a aké posolstvo by ste pri tejto príležitosti farníkom odovzdali?
Každé liturgické obdobie má svoju základnú charakteristiku. Asi to vianočné je pre
veriacich ľudí najťažšie, pretože skomerčnelo.
Myslím, že sv. Terézia povedala: „V mojom
vnútri je pokoj, aj keď vonku je nepokoj“.
Prežiť Vianočné obdobie v pokoji, i keď sa
všetko vonku ponáhľa, je výsledkom nášho
adventu – prípravy na príchod. Osobne sa
snažím čo najlepšie využiť adventný čas
v modlitbe s mnohými povzbudivými príkladmi zo Sv. Písma (Panna Mária, sv. Ján
Krstiteľ...).
A to je azda aj moje prianie našim
farníkom. Vianoce sú o zostúpení Boha na
zem a na druhú stranu je to i o našom
vystúpení k Bohu. Veľmi mám rád, práve na
vianočné sviatky myšlienku, že Ježiš sa môže
hoc aj 1000x narodiť v Betleheme v maštali,
zmysel to bude mať až vtedy, keď sa aspoň
raz narodí v tvojom srdci. To v modlitbe
vyprosujem celej našej farnosti i celému
nášmu mestu – aby sa Ježiš narodil v našom
srdci.
– red –

Vianočná ponuka v našej farnosti

Prinášame niekoľko ponúk a srdečne pozývame na pripravované podujatia v našej farnosti.
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.

Modlitby chvál
Spoločenstvo Efata v spolupráci s farským
mládežníckym zborom srdečne pozýva všetkých farníkov a najmä mládež na piesne
a modlitby chvál v piatok 29. decembra 2017 večer po mládežníckej sv. omši o 19:00 v našom farskom kostole. S poďakovaním za celý
Dobrá novina
rok
2017.
Koledovanie sa bude konať 26. decembra od
14:00 vo farnosti Považská Bystrica a v Milochove. Zapísať sa je možné v predsieni Silvestrovská adorácia
kostola. Bližšie informácie nájdete na Aj na tohtoročného Silvestra bude možné
nástenke v predsieni kostola.
pobudnúť v Božej prítomnosti pred polnocou
a začať Nový rok s modlitbou v našom
farskom kostole, ktorý bude otvorený na sv.
Vianočný koncert
Vianočný koncert Zboru Vox Domini bude sú- Silvestra od 23.00.
časťou polnočnej vianočnej sv. omše o polnoci
z 24. na 25. decembra. Ďalšie koncerty ozná- Požehnávanie domov a bytov
mime v rámci farských oznamov.
V období Troch kráľov sa odporúča požehnáDetský spevácky zbor bude spievať vianočné vanie domov a bytov. Kto by si chcel dať
piesne pri vianočnej sv. omši o 10:00 na požehnať nový dom alebo byt, môže sa
Vianoce 25. 12 a na sviatok Sv. rodiny 31. 12. prihlásiť v sakristii. Požehnávať sa bude okolo
V tieto dni bude účinkovať aj spevácky zbor 6. januára. Presnejší termín bude zverejený vo
farských oznamoch.
našej mládeže pri sv. omšiach o 11. 15.

December 2017

Farské INFO

Fašiangový ples
Pozývame Vás na Fašiangový ples, ktorý sa
uskutoční 10. februára 2018 v Katolíckom
dome. Pozvaní sú nielen rodičia a priatelia ZŠ
sv. Augustína, ale aj všetci farníci. Začiatok
bude od 19.00 hod.. Predaj lístkov oznámime
cestou farských oznamov.
3 D betlehem - vyhodnotenie
Deti sa pripravovali na príchod Pána Ježiša.
Chodievali na večerné adventné sv. omše
a zbierali kartičky na tému čností. V posledné
dni adventu bude vyhodnotenie, ktoré
oznámime v nedeľných oznamoch.
Jasličková slávnosť v Katolíckom dome
Žiaci ZŠ sv. Augustína pozývajú všetky deti
s rodičmi a všetkých farníkov na jasličkovú
slávnosť 25.12. o 16.00 v Katolíckom dome.
Divadlo s vianočnou tematikou, s piesňami
a vystúpením detí spojíme aj s chvíľou modlitby a rozjímaním.
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Za Mons. Eduardom Mokrášom

Rozlúčili sme sa s naším bývalým dekanom a duchovným otcom
Zo staroslávnej Nitry prišla správa o úmrtí emeritného veľprepošta Nitrianskej sídelnej kapituly Mons.
Eduarda Ľudovíta Mokráša, ktorý „odovzdal
svoju nesmrteľnú dušu Stvoriteľovi 27. apríla
2017 vo veku 92 rokov, v 68. roku kňazstva“.
Smútočné oznámenie zároveň pripomína slová
z evanjelia (Jn 11, 25-26) „Ja som vzkriesenie
a život...“ Sv. omša s pohrebnými obradmi bola
slávená 2. mája v katedrálnom chráme – Bazilike sv. Emeráma v Nitre a telesné pozostatky
zosnulého boli pochované v kanonickej krypte.
Katolícky kňaz, cirkevný hodnostár, pedagóg, publicista a prekladateľ Eduard Mokráš sa
narodil 2. novembra 1924 vo Svätoplukove neďaleko Nitry. Po absolvovaní teologických štúdií
v meste pod Zoborom pôsobil v rokoch 1950 –
1964 ako kaplán v Rosine, Turzovke, Veľkom
Rovnom, Považskej Bystrici, Dubnici nad Váhom
a v Nitre – Dolnom meste. Začiatkom 50. rokov
povinnú vojenskú službu musel absolvovať v neslávne známych PTP. Ako administrátor farského
úradu potom účinkoval v Ivanke pri Dunaji, v Ilave a v Považskej Bystrici. Od roku 1982 bol poverený rôznymi funkciami na Biskupskom úrade
v Nitre – účtovník a ceremoniár, katedrálny kanonik, katedrálny archidiakon, vicerektor

Kňazského seminára sv. Gorazda, kanonik – penitenciár, sudca cirkevného súdu, od roku 1997
monsignor, neskôr veľprepošt a emeritný
veľprepošt. Od roku 2013 žil na odpočinku v DSS
sv. Gorazda v Nitre.
Životnú cestu Mons. Mokráša zaznamenala
i nedávno publikovaná kniha Katolíckym perom
spod Manína (Alfa a Omega, Žilina 2016) –
v Slovníku považskobystrických katolíckych spisovateľov a publicistov ako aj v Historicko-literárnych obrázkoch - V krážoch času. Zaznamenala i
jeho reminiscencie na mesto pod Manínom,
mesto pod Považským hradom: „A tak mi tá milá
Bystrica predsa len pripadla...“
On sám v rukopisnej knižke Taký bol môj život, venovanej farskému archívu v Považskej
Bystrici, spomína svoje opakované tunajšie
pôsobenie: v rokoch 1956 – 1958 (kaplán) a v rokoch 1979 – 1982 (administrátor). V prvom prípade stál farský úrad ešte pri farskom kostole,
v susedstve základnej školy z roku 1885: dekanom – farárom bol vtedy Július Kalamen, milovník umenia a sám amatérsky maliar, ktorý zabezpečil originálnu výmaľbu sanktuária chrámu
a na návrhu témy mal veľký podiel. Kaplánmi
boli Gustáv Šuška, Anton Domin a Cyril Šujak.
Mokráš tu v dobrom nezabúda na organistu
Harvánka, učiteľa Mejsnara, na svoju katechetickú činnosť – na deti z Považskej Teplej, z Podmanína... Avšak i na snahy straníckych činiteľov

nahovoriť ho na spoluprácu so ŠtB...
Čas však bežal aj so svojimi premenami
nezadržateľne a druhý raz, po dvoch desaťročiach, opäť Bystrica! I so snahou zapojiť dušpastiera do činnosti „Pacem“: „Vraj, aby som na
schôdzku (teda) išiel, ale nezapájal sa do
prejavov“, dostal takú radu.“ S pomermi vo
veľkej farnosti oboznamoval ho vtedy kaplán
Daniel Dian, lebo od jeho tunajšieho kaplánovania sa tu už všeličo pomenilo – píše. Bolo to v
čase po veľkej rekonštrukcii „starej“ Bystrice, keď
„novú farskú budovu dovolili vtedajší mocipáni,
po veľkých ťažkostiach, postaviť takmer za mestom...“
V knižke Z palety rodákov a dejateľov stredného Považia (Ametyst 2004) ako svoj životný
vzor E. Mokráš uvádza arcibiskupa Eduarda
Nécseyho, z rúk ktorého prijal kňazské svätenie,
a ako svoje životné krédo úsilie o cnostný kňazský život a duchovnú pomoc veriacim. A zaiste
interesantnou záľubou pána veľprepošta bol jeho veľký záujem o nitriansky futbal - s biskupom
Jánom Pásztorom nevynechali žiaden duel
miestneho klubu, a to z okna biskupskej rezidencie s ďalekohľadom v ruke či priamo na štadióne...
Publikoval v katolíckych periodikách, prekladal náboženskú literatúru z nemčiny a z francúzštiny. Odpočinutie večné, daj mu, ó, Pane!
(nyi)

Čo nového u sv. Augustína
Prihovára sa riaditeľka Základnej školy sv. Augustína Eva Iliašová
Milí žiaci, kolegovia, rodičia!
Máme tu Vianoce. Príležitosť
zastaviť sa, popremýšľať, otvoriť sa
vďačnosti. Školský rok je v plnom
prúde. Učenie, aktivity, reprezentácia školy, exkurzie, súťaže, duchovná obnova, Katarínska zábava
a mnoho iného máme za sebou.
Vráťme sa však na začiatok.
Som veľmi rada, že sme stihli
počas prázdnin vymaľovať školu.
Nebolo to jednoduché, zasekávali
sa káble do omietky, ktorá
opadávala. Na niektorých miestach
sa musela robiť nanovo. Viackrát sa
museli premaľovať steny, lebo boli
veľmi zničené. Použili sme kvalitné
farby, ktorá nám sponzorsky dodala firma Mapej, za čo jej ďakujeme.
Ťažko sa budovalo, ľahko sa ničí.
Prosím vás, aby ste si svoje triedy
udržiavali v čo najväčšom poriadku,
aby ste sa v nich cítili dobre a starali sa o ne. Zároveň ďakujeme rodičom za finančnú pomoc. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri prácach a zútulnili našu školu a katolícky dom. Ďakujeme aj farskému
úradu za pomoc pri prácach a spolufinancovaní.
V areáli školy sa pripravuje aj
modulová učebňa, ktorá bude slúžiť pri delení hodín. Pred katolíc-
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kym domom sa buduje nová prístupová cesta, aby sa tak uľahčil prejazd autami. Ešte nie je dokončená,
ale už teraz slúži aspoň na lepšie
otáčanie áut.
So súhlasom nášho zriaďovateľa sa plánujeme pustiť do výstavby novej telocvične, ktorá by mala
stáť za katolíckym domom. Tiež sa
plánuje rekonštrukcia sociálnych
zariadení v katolíckom dome a aj
v škole.
Prípravný ročník. Je to novinka
v našej škole. Je zameraný na rozvoj komunikačných schopností a
zručností. Okrem pani učiteľky sa
žiakom pravidelne venuje aj pani
logopedička.
Máme medzi nami aj 22 odvážnych prváčikov. Po krásnej Pasovačke sú už plnohodnotní žiaci našej školy. Prajem vám veľa radosti
z každého dňa, ktorý strávite v našej škole.
Milí naši tínedžeri. Tínedžerské
roky sú primárnym časom, ktorý
vám Boh dal na „tvrdý tréning“.
Predstavte si bazén. Bazén je váš
život v budúcnosti. Skokanský mostík je váš súčasný život. Mýtus
dospievania by vás navádzal na to,
že teraz je čas na párty pri bazéne.
Ale v skutočnosti ste už na skokan-

skom mostíku. Účelom skokanského mostíka je vás vystreliť zámerne a presne, do vašej budúcnosti. Buď sa úspešne ponoríte do
dospelosti alebo predvediete niečo
podobné ako plesnutie bruchom
o vodu – neúspešný výstrel. Inými
slovami – to, čím sa každý z vás
neskôr v živote stane, do veľkej
miery závisí od toho čím sa stanete
teraz. Využite tento čas naplno.
Postavte sa zodpovedne k učeniu,
plneniu si povinností, zmysluplnému tráveniu voľného času.
Učte sa, čítajte, hľadajte, pýtajte
sa....., aj keď to bude vyžadovať
sebazaprenie, obetu...ale ovocie
príde v podobe dobrých výsledkov
v testovaní, v prijatí na stredné
školy a verím, že aj v podobe
pravých hodnôt a dobrých skutkov.
Buďte dobrým vzorom.
Drahí kolegovia, žiaci, milí
rodičia. Nebojme sa byť nároční!
Majme veľké očakávania. Sme povolaní, aby sme boli spoľahliví, aby
sme urobili čo najviac – a prenechali výsledky Bohu.
Prajem Vám požehnaný advent, pokojné a radostné Vianoce
a veľa síl a darov Ducha Svätého
v celom novom roku 2018.
Eva Iliašová, riaditeľka
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Na tú svätú
Katarínu...
Rodičia a deti,
to patrí spolu.
Zistili sme,
že aj na zábave.

Na sviatok sv. Kataríny 25. novembra 2017 sa pri príležitosti
Katarínskej zábavy poprvýkrát
stretli rodiny našej školy v sále
Katolíckeho domu v Považskej
Bystrici. Príprava plesu bola v rukách Rodičovskej rady, ale pomohli aj ostatné mamičky, učitelia
a vedenie školy.
Cieľom tejto spoločenskej
udalosti bolo vytvoriť priestor na
vzájomné spoznanie sa a prehĺbenie už existujúcich priateľstiev.
Taktiež sme chceli pripomenúť
dôležitosť rodiny, preto sme
prirodzene pozvali aj naše deti. Do
tanca hral DJ Džoxy a skutočnosť,
že tanečný parket bol stále plný,
svedčí o tom, že hral naozaj dobre.
V mene Rodičovskej rady
ďakujem všetkým, ktorí pomohli
našu Katarínsku zábavu pripraviť
a zrealizovať. Za to im patrí naše
veľké ĎAKUJEME.
Ing. Eva Čerňanová,
člen Rady rodičov
pri ZŠ sv. Augustína
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Púť do Ríma v júni 2016

Pastoračné centrum pri farskom kostole Návštevy Panny Márie v Považskej Bystrici ...privíta s radosťou mladých i dospelých návštevníkov

V lete na ľade
počas letného tábora

Pastoračné centrum pri Farskom kostole
Otvorené vo všedné dni týždňa od 14:00 do 20:00, v piatok do 21:30. Počas sv.
omše sme v kostole. V sobotu a nedeľu - otvorené počas aktivít z farských oznamov.
Aktuality na stránke: https://www.facebook.com/pastoracnecentrumstredpb

Speváčka, naša rodáčka Sima Martausová s hosťami vo farskom kostole
Žakovský farár Marián Kuffa na návšteve našej farnosti

Z duchovnej prípravy birmovancov - kurz Alfa

Katolícky dom
Cvičenia pre posilnenie tela s povzbudením ducha, v Katolíckom dome: Kvalifikovaný animátor pre vás kombinuje aerobné a posilňovacie
cvičenie formou aerobicu, workoutu a crossfitu s vlastnou váhou.
Za symbolický poplatok 1 €. každý štvrtok o 19:00 v Katolíckom dome
- v areáli Základnej školy sv. Augustína, stačí priamo prísť.

Veselé aktivity podporujú duchovné zamyslenia pri sústredení mládeže

Katarínska zábava pre rodičov s deťmi
v Katoíckom dome pri tanci

Duchovná obnova v Priedhorí - jesenný víkend deviatakov

Jedno z mnohých divadelných predstavení
žiakov ZŠ

Deň farnosti v septembri 2017
s aktivitami pre mládež

Nové multifunkčné ihrisko ihneď vyskúšali najlepší futbalisti s trénerom

Deviataci zostávajú stále spojení so svojou školou

Gospeltalent v Katolíckom dome

Pred jaskyňou v Priedhorí birmovanci na duchovnej
obnove s animátormi a s kaplánkom Michalom
Jasličková slávnosť žiakov školy sv. Augustína

Birmovanecká debata so sestrou Klárou
v Pastoračnom centre
Škola v prírode v Terchovej mala
aj duchovný program s objavom pokladu

Budovanie multifunkčného ihriska
na nádvorí ZŠ sv. Augustína

„Mierou, akou rastie v tebe láska, rastie aj tvoja krása, lebo láska je krásou duše.“ – sv. Augustín.
Niekoľko záberov zo života a činností našich žiakov a rodičov.
Diváci ocenili výkony vystupujúcich na Dni rodiny
v Katolíckom dome

Na karneval v Katolíckom dome zavítali
aj hostia z inej Galaxie

Deň rodiny 2017 v Katolíckom dome

Naši druháci sú vraj v škole sv. Augustína veľmi radi

Návrh pripravovanej prístavby telocvične ku Katolíckemu
domu, nových servisných priestorov a dopravných možností

Pasovačka prváčikov, deviataci ZŠ sv. Augustína
odovzdávajú štafetu

Ročníková duchovná obnova
žiakov školy sv. Augustína

Povolanie pápež. Rodičia a pedagógovia v Nitre

Stretnutie generácií našich pedagógov
sv. Augustína – výmena radostí a skúseností

Pripravil Farský úrad Považská Bystrica. Redakcia: Pavol Mazúch, Michal Mesjar, Eva Iliašová, Štefan Francisty, Eva Čerňanová, Jozef Borčányi, Miroslav Tichý.
Foto: Ambróz Gabčo, Rostislav Bouchal, Jakub Hendrych a ďalší. Grafická úprava Alfa a Omega. Tlač Timeprint Žilina
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