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Požehnané Vianoce,
aby vám nič nechýbalo,
hlavne čas pre Pána
a čas na vzájomnú lásku,
aby ste pocítili Božie teplo
v blízkosti Ježiša
a dobrých ľudí
a aby vám dar Vianoc
zostal čím dlhšie
v hĺbke sŕdc a duší
– po celý nový rok 2019
– to vám želajú
a k tomu žehnajú
Vaši kňazi
Pavol Mazúch, dekan
Peter Nečeda, kaplán
František Galvánek,
nemocničný duchovný
Ladislav Herman, kanonik

Ježišovo narodenie
Podľa ľudskej matematiky samotná udalosť Kristovho narodenia v mysliach súčasníkov nezaberá
veľký priestor. Je to len rozruch okolo Betlehema a „senzácia“ s tromi kráľmi – hvezdármi.
Vtedy to malo vzbudzovať pozornosť sotva niečo cez pár rokov. Až sa čudujeme, ako je možné, že
bola taká udalosť len tak málo známa, tak málo „svetová“.
O Kristovom narodení predsa hovoríme ako o základnom medzníku v histórii vesmíru. Čakali by
sme teda, že pohne svetom, otrasie myslením, že nebude nikoho, kto by o ňom nevedel, kto by
s napätím nesledoval všetko, čo sa okolo neho deje.
Pokračovanie na strane 3…

Katolícky dom je obnovený
a rozšírený o novú telocvičňu
Základná škola sv. Augustína
sa teší novej telocvični
a servisným priestorom
Doteraz sa športovalo v sále Katolíckeho domu,
ktorý je však prioritne určený pre spoločenské
podujatia. Sociálne zariadenia boli v havarijnom
stave a ani strecha s plášťom budovy a oknami
nevyzerali lepšie.
Pokračovanie na strane 3…
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Začalo sa to brigádou rodičov, detí a učiteľov

Skrývka pôdy a bager sa zahryzol do základov

Chlapci neodolali a hneď to museli vyskúšať

Nové cesty, chodníky a parkovania
potrebujú pevné lôžko
Prečo nespojiť brigádu s hrou

Prví mechanizovaní športovci

Oprava krytiny na Katolíckom dome

Pripevňovanie sendvičového obkladu

Začiatok montovania oceľovej konštrukcie telocvične

Nový kabát pred blížiacou sa zimou

Kladenie zámkovej dlažby v priestore
medzi Katolíckym domom a školou

Odpružený rošt pod športovú podlahu

Murovanie spojovacieho krčku

Práca na budove je takmer hotová

Vianočná sv. spoveď
Keďže Štedrý deň bude hneď v pondelok po nedeli, preto treba využiť príležitosť spoločnej
vianočnej sv. spovede, ktorá bude v našom kostole v piatok a v sobotu. Treba využiť najneskôr
sobotu popoludní do 17. hodiny. Je dôležité nenechávať si spoveď na poslednú chvíľu, aby
mal každý možnosť prijímať sviatosti počas týchto najkrajších sviatkov.
Spoveď
Piatok 21. decembra Sobota 22. decembra
Považská Bystrica – Mesto
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
Považská Bystrica – Rozkvet
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
Považská Bystrica – SNP – sv. Rodiny
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00

Katolícky dom je obnovený a rozšírený o novú telocvičňu
Základná škola sv. Augustína sa teší novej telocvični a servisným priestorom

… dokončenie zo strany 1

Riešením sa ukázalo pristavať telocvičňu
a servisnú budovu. Vznikol tak komplex,
ktorý môže škola využívať pre športové aj
kultúrne akcie. V meste máme šikovných
staviteľov montovaných hál, preto sme sa
vydali touto cestou. Vyriešili sme aj lokálnu
dopravu a parkovanie. Doterajšie krkolomné
otáčanie áut v úzkej uličke už bolo neúnosné.
V priestore pred Katolíckym domom je teraz
vnútorná jednosmerná cesta, takže rodičia
môžu využiť dolný vjazd, nechať deti
vystúpiť, aby sa bezpečne po vnútornom
chodníku dostali do areálu školy a rodičia
môžu bez otáčania pokračovať v jazde,
horným výjazdom späť na miestnu komunikáciu. Pribudli aj miesta na parkovanie,
veľmi vhodné, ak rodič potrebuje zájsť do
školy vybaviť, čo je potrebné. Toto dopravné
riešenie príde vhod aj pri organizovaní akcií
pre verejnosť.
Základná škola má teda vytvorený
bezpečný areál s vnútornými ihriskami s precíznym povrchom, zeleň, vysadené stromy
a upravené chodníky vnútri oplotenia,
vhodné nielen na školské, ale aj voľnočasové
aktivity. Katolícky dom dostal nové okná
v trojskle, plášť so zateplenou fasádou, ale aj
so zateplenými stropmi a novou strechou.
Veríme, že sa investované prostriedky
čiastočne vrátia energetickou úsporou.
V novom spojovacom krčku sú okrem
sociálnych zariadení aj priestranné šatne
s príslušenstvom, priestranné átrium a ďalšie
priestory. Spojovacie schodisko umožňuje
prepojenie telocvične s Katolíckym domom
nielen na prízemí, ale aj na poschodí.
Telocvičňa je oceľová montovaná hala
obalená sendvičovými panelmi väčšej
hrúbky, čo spolu s veľkými, trojsklami
vybavenými oknami šetrí vykurovanie,
zabezpečené z pôvodného zdroja tepla cez
rýchlonábehové teplovzdušné agregáty.
Športová podlaha je odpružená, pozostáva
z dvojitého doskového roštu a hrubšej
športovej podlahoviny, ktorá je šetrná ku
kĺbom a okrem tlmenia prudkých doskokov
poskytuje aj mikropruženie. Farebný tón
celého objektu navrhol architekt v živých
farbách, vhodne vsadených do okolitých
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objektov a vyhovujúcich psychike detí
a mládeže. Tiež nám pripromínajú radostnú
zvesť evanjelia, veď pre jeho spoločenské
upevňovanie bol kedysi našimi predkami
Katolícky dom postavený.
Radi by sme pokračovali vo vzácnej tradícii spoločenského, kultúrneho a športového
života, spätého s týmito priestormi už v minulosti. Objekt slúži aj širokej verejnosti.
Pravidelne sa v ňom schádzajú birmovanci
z celého mesta. Majú priestor pre prednášky,
ale aj prácu v skupinách. Prvoprijímajúce deti
nielen od sv. Augustína, ale spoločne zo
všetkých škôl, si obľúbili prípravné soboty,
keď sa všetci tretiaci z našej farnosti a zo
všetkých škôl stretávajú v Katolíckom dome,
aby sa hravou formou a veselo pripravovali
na veľký deň. Plesy, zábavy, spoločenské
stretnutia aj rodiné oslavy. Farnosť je rodina,
ktorá sa teší zo vzájomných vzťahov.
Vhodným spojením s jedálňou, ktorá je hneď
vedľa za presklenou stenou a kuchyňou s
výdajňou stravy je Katolícky dom multifunkčným objektom otvoreným pre všetkých.
Hoci sme stavebné práce vykonali v krátkom čase – od jari do jesene, predsa ešte nie
je všetko hotové. Nebolo to ľahké, chýbali
financie. Šetrili sme a zháňali ako sa len dalo,
až do krajnej miery únosnosti. Vďaka všetkým
pracovníkom, ochotným ušetriť nám
prostriedky. Veľa sme ušetrili svojpomocnou
prácou, ústretovosťou mnohých darcov, ktorí
nepracovali pre zisk, ale takpovediac pre
srdce. Viaceré práce sme museli odložiť na
ďalší rok – múr a plot, výsadba, interiér sály,
niektoré rozvody a podobne. Ale priestory
môžu byť už teraz funkčné a Katolícky dom
plní svoju úlohu.
Vďaka patrí niektorým rodičom, ktorí
sami prišli s touto myšlienkou nových
priestorov, podporovali ju a veríme, že budú
až do úplného konca. Takisto vďaka vedeniu
Základnej školy sv. Augustína, učiteľom a
zamestnancom. Poďakovanie prísluší aj našej
farnosti, ktorá je vlastníkom týchto priestorov
a teší sa ich zveľadeniu. Končili sme s vďakou
Pánu Bohu a s prosbou o požehnanie, lebo
bez Božieho požehnania – márne naše
namáhania.
PM
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Ježišovo narodenie
… dokončenie zo strany 1

Na túto noc, na hviezdu, na pastierov sa však
veľmi rýchlo zabudlo, a potom – akoby sa už ani nič
nedialo.
Nuž, všimnime si iné základné medzníky, ako
nám o nich hovorí evolučná veda:
Zrod života a zrod myslenia na našej planéte.
Keby sme sa vyjadrili obrazne: čo mohla vedieť
vtedajšia Zem, čo mohol vedieť vesmír o tej
najfantastickejšej udalosti, že sa kdesi objavila prvá
živá bunka? Čo ako bystrý vesmírny pozorovateľ by
bol sotva zistil, že na Zemi práve nastala nová,
v celom vesmíre neslýchaná éra, ktorá bude odteraz
určovať smer ďalšieho vývoja.
Veľmi dlho trvalo, kým sa život rozvinul do takej
miery, že sa stal charakteristickou črtou planéty. A pri
všetkých technických vymoženostiach vieme zatiaľ len
veľmi málo o tom, kde a kedy vznikol.
Podobne sme na tom i vtedy, ak ide o vznik
a vývoj myslenia. Dlho-predlho trvalo, kým človek
pokryl túto zem svojím myslením. A dnes sa už márne
snažíme nájsť stopy prvého človeka, ktorý bol
osvietený prvou myšlienkou.
Takto prichádza i Ježiš Kristus.
Ak boli potrebné dlhé veky pre rozvoj života – ak
potrebovalo myslenie milióny rokov, kým sa stalo
suverénnou dominantou zeme – nedivne sa, že si
i kvas Kristovej lásky vyžiada svoj primerane dlhý čas,
kým pokryje celú našu planétu.
Merané týmito mierami, sa nám všetko bude javiť
jasnejšie.
Ak teda o Kristovom narodení nepísali všetky
kroniky sveta, ak si ho súčasní pozorovatelia veľkého
historického diania vôbec nevšímali, resp. o ňom
vôbec nevedeli, to neznamená, že bolo menej
dôležitým medzníkom vývoja ako vznik života alebo
prvej myšlienky.
Naopak, práve táto nepatrná udalosť vytvára
medzi nimi až nápadnú podobnosť.
Rovnako možno porovnať i rast a rozvoj lásky
s rastom a rozvojom života a inteligencie. To najdramatickejšie a najfantastickejšie možno ešte len
očakávať.
Prvé živé bunky nemohli nič vedieť o neskorších
zázrakoch najrozmanitejších foriem života.
V prvých ľudských myšlienkach nebolo ani
potuchy o fantastických dielach vedy, kultúry a
techniky jeho vyspelej civilizácie.
Kristovo Posolstvo však bolo zvestované
inteligentným tvorom, a preto mohlo hovoriť
o neslýchaných divoch, ktoré sa budú konať v epoche
lásky.
Takto sa v nepatrnej udalosti Kristovho narodenia
rozvíja nový svet, nový život, nový stav vedomia,
v ktorom má byť dovŕšená celá tajomná vesmírna
dráma.
Aby sme sa teda nenechali zmýliť jednoduchosťou
narodenia. Musíme si to všetko dobre uvedomiť, aby
sme čo najviac vnikli do tajomstva Kristovho príchodu
v dimenziách celovesmírneho diania, aby sme si našli
svoje miesto v pravde, ktorú nám zvestuje, do ktorej
sme všetci ponorení a ktorá pre nás znamená jediné
dobré riešenie nášho života.
Tieto riadky zamyslenia o tajomstve Vianoc z pera
nášho cteného bývalého kaplána P. Jozefa Porubčana,
SJ, prinášame na 40. výročie jeho pôsobenia v našej
farnosti, s vďakou za osem požehnaných rokov jeho
pastorácie vo farnosti Považská Bystrica v rokoch 1971
až 1978.
Pavol Mazúch, dekan
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Noví kňazi v susednej farnosti Svätej rodiny

Na sídlisku SNP je novým správcom farnosti Jaroslav Dekan a kaplánom Juraj Hvolka
Doterajší správca farnosti František Mikuláš
bol preložený do farnosti Vysoká nad Kysucou.
Štafetu pastorácie prevzal nový správca farnosti
Jaroslav Dekan. Pochádza z Púchova, ale
narodil sa v Považskej
Bystrici. Za kňaza bol
vysvätený v roku 2007.
Kaplánom bol v Krásne
nad Kysucou, v Žiline na
Solinkách a nakoniec v
Turzovke. S dekanom
Pavlom Mazúchom sa
stretli vo farnosti
Kysucké Nové Mesto, kde vykonával diakonskú
prax v roku 2007.

Ing. arch. Ľubomír Zaumus

Pán farár Dekan sa teší z rozvíjania novej
farnosti na SNP, aj keď príprava kostola nie je
ľahká. Potešujúce je, že sa podarilo odstrániť
zhorenisko starej školy na príslušnom pozemku.
Kaplán Juraj Hvolka pochádza z Budatínskej
Lehoty pri Kysuckom Novom Meste. Vysviacku
prijal v roku 2017, keď už
rok predtým pôsobil ako
diakon v Pruskom a potom
stihol rok pôsobiť ako
kaplán v Konskej. Už od
začiatku je známy svojou
otvorenosťou s ochotou
poslúžiť svojím kňazským
pôsobením nielen vo far-

Turošík - Pásztor, DPA architekti

nosti Svätej rodiny, ale aj u nás v meste.
Pre nový kostol sa teraz pripravujú štúdie
kostola, ktoré sú k dispozícii štyri. Zatiaľ ešte nie
je žiadna z nich definitívne vybratá. Na obrázku
prinášame pre ilustráciu dve z nich, bez toho,
žeby už bolo rozhodnuté, pretože zaujímavé sú
aj ďalšie návrhy od Ing. arch. Kvaššaya a
Ing.arch. Kohana s Ing. arch. Mirtom. Bude
treba z nich vybrať jednu najvhodnejšiu
a potom pokračovať s Božou pomocou s touto
ťažkou, ale veríme že krásnou úlohou do
zdarného konca. Veď také veľké sídlisko
s okolím si Božiu prítomnosť, ktorá je v kostole
rozhodujúca, bezpochyby vyžaduje.

Autori - Turošík - Pásztor, DPA architekti

Vianočný program a pozvania do spoločenstiev
V prvom rade adventné sv. omše, polnočná sv. omša a každá, ktorá bude vo vianočnom čase. Okrem toho však aj niekoľko ďalších ponúk.
Požehnávať sa bude okolo 6. januára. Presnejší termín bude zverejený
Betlehemské svetlo
Slovenskí skauti nám prinesú betlehemské svetlo a odovzdajú nám ho vo farských oznamoch.
vo Farskom kostole, kde bude k dispozícii k odpáleniu dva dni pred Fašiangový ples
sviatkami, teda 4. adventnú nedeľu na detskej sv. omši o 10:00 a po nej. Pozývame Vás na Fašiangový ples, ktorý sa uskutoční 16. februára 2019
Tiež na Štedrý deň v predsieni kostola.
v Katolíckom dome. Pozvaní sú nielen rodičia a priatelia ZŠ sv. Augustína, ale aj všetci farníci. Začiatok bude od 19.00 hod.. Predaj lístkov
Dobrá novina
Koledovanie sa bude konať 26. decembra vo farnosti Považská Bystrica a prípadné upresnenie oznámime cestou farských oznamov.
a v Milochove. Zapísať sa je možné v predsieni kostola. Bližšie Jesseho strom - vyhodnotenie
informácie nájdete na nástenke v predsieni kostola. Nácviky pre deti Každý večer v adventných týždňoch chodievajú deti na večerné
pripravuje erko každý piatok o 16:00 v Pastoračnom centre.
adventné sv. omše a zbierajú nálepky starozákonných postáv do Jesseho
stromu spásy. V posledné dni adventu bude vyhodnotenie, ktoré oznáVianočný koncert
Vianočný koncert opernej speváčky Márie Porubčinovej a jej vzácnych mime v nedeľných oznamoch.
hostí bude na 3. adventnú nedeľu 16. decembra večer o 19:00 vo Jasličková slávnosť v Katolíckom dome
farskom kostole. Usporiadateľskú činnosť a vstupenky zabezpečuje PX Žiaci ZŠ sv. Augustína pozývajú všetky deti s rodičmi a všetkých farníkov
Centrum. Ďalšie koncerty oznámime v rámci farských oznamov.
na jasličkovú slávnosť 25.12. o 16.00 v Katolíckom dome. Divadlo s viaDetský spevácky zbor bude spievať vianočné piesne pri vianočnej sv. nočnou tematikou, s piesňami a vystúpením detí spojíme aj s chvíľou
omši o 10:00 na Vianoce 25. 12 a na sviatok sv. Rodiny 31. 12. V tieto dni modlitby a rozjímania.
bude účinkovať aj spevácky zbor našej mládeže pri sv. omšiach o 11. 15.
Tvorivé dielničky
Modlitby chvál
Pre šikovné ruky bývajú stredy 15:45 – 17:45 v Pastoračnom centre.
Spoločenstvo Efata v spolupráci s farským mládežníckym zborom Najbližiše vianočné ozdoby a vianočné svietniky.
srdečne pozýva všetkých farníkov a najmä mládež na piesne a modlitby
chvál v piatok 28. decembra 2018 - večer po mládežníckej sv. omši Mamiklub
Stretávame sa v Pastoračnom centre pri kostole každý utorok 9:00 –
o 19:00 v našom farskom kostole. S poďakovaním za celý rok 2018.
11:00. Stretnutia začíname čítaním duchovného slova a spoločnou
Silvestrovská adorácia
modlitbou. Potom sa spoločne s deťmi hráme, rozprávame o aktuálnych
Aj na tohtoročného Silvestra bude možné pobudnúť v Božej prítomnosti veciach. Máme naplánované odborné prednášky na témy súvisiace so
pred polnocou a začať Nový rok s modlitbou v našom farskom kostole, starostlivosťou a výchovou dieťaťa. Do Vianoc stihneme ešte pečenie
ktorý bude otvorený na sv. Silvestra od 23.00.
a zdobenie medovníčkov. 0949 139 001. Tešíme sa na Vás!
Požehnávanie domov a bytov
Valika Jadroňová
V období Troch kráľov sa odporúča požehnávanie domov a bytov. Kto by
si chcel dať požehnať nový dom alebo byt, môže sa prihlásiť v sakristii.
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Trojička sa obnovuje.

Kaplnka Najsvätejšej Trojice pri Kúnovci prechádza zásadnou obnovou
Zub času ale hlavne výstavba diaľnice
zanechali svoje stopy na známej kaplnke
Najsv. Trojice smerom na Sverepec.
Kaplnka bola zavlhlá, voda vzlínala od jej
základov. Ale ani so strieškou to nebolo
lepšie. Neopatrným narábaním s mechanizmami výstavby diaľnice došlo k jej poškodeniu. Staviteľ diaľnice síce vtedy striešku opravil, ale nevydržala dlho. Plech už
bol prehrdzavený, krov prehnitý a kaplnka
namoknutá.
Najprv bolo treba kaplnku riadne
odvodniť a vysušiť. Pri obkopávaní sme si
všimli, že tam vyviera voda spopod bývalej
hlavnej cesty, ktorá nebola odvedená.

Urobili sme teda trativod a obkopali na
vysušenie. Práce vykonávame podľa
usmernení Pamiatkového úradu s pomocou skúseného Miroslava Tichého.
Poškodená strecha dostala nový krov,
krytinu aj kríž. Opadaná omietka bola
nahradená novou, najprv nahrubo a po
dokonalom vyschnutí aj najemno.
Povrchový náter sme už nechali na jar,
kedy sa umiestni späť aj vyčistený obraz
Najsvätejšej Trojice a kaplnka sa vybaví
mrežami, navrhnutými architektom.
Ďakujeme za pomoc aj mladým chlapcom,
darcom a obyvateľom blízkeho Kunovca.
Marián Gajdošík, Ladislav Mitaš

Nový interiér
kaplnky v Milochove
Kaplnka Panny Márie Ružencovej
má obnovené liturgické zriadenie.
Želaním obyvateľov našej filiálnej obce
Milochov bolo obnoviť a skrášliť kaplnku na
cintoríne, kde bývajú sv. omše každú nedeľu
a každú stredu, k tomu ešte v každý sviatok.
Čelná stena kaplnky potrebovala už zásadnú
opravu, takisto ambóna, stôl, stoličky, ktoré sú
teraz na vyvýšenom pódiu s novým kobercom.
Kríž s bohostánkom a sochou Panny Márie na
oltárnej stene sú v presvetlenej svätyni
kaplnky. Nech je kaplnka Panny Márie aj naďalej a ešte vo väčšej miere miestom modlitby
a pravidelného čerpania duchovných síl a radosti pre obyvateľov celej obce.
Foto je vo farebnej časti.

Priložiť ochotne ruku k dielu

O naše kaplnky a kostoly sa treba starať. Niekto to urobí ochotne a rád, iný nie je ochotný...
Vianočné sviatky sú pred nami. Tie najkrajšie sviatky roka, keď rok čo rok sme
v očakávaní narodenia malého chlapčeka,
ktorý nás vykúpil. Kvôli tomuto malému
chlapčekovi si vždy vyupratujeme, vyzdobíme a vysvietime naše domovy. Niektorí to
robia s radosťou, iní s menšou. A väčšina
z nás v duchu vyzvania a pozvania našich
duchovných otcov sa snažíme upratať si aj
v srdciach a v hlave. Snažíme sa oživiť vzťahy,
ktoré sú na bode mrazu, alebo ukazujeme
naše dobré srdcia tým, ktorí nemajú také
šťastie ako my a nepoznajú teplo domova ani
v tomto čase. Všetko je to krásne a Bohu
milé.
Je tu však ešte jeden priestor, kde
môžeme ukázať, že máme dobré srdce, že
nám záleží na blížnom svojom, ktorý je
trochu ďalej ako rodina, že radi urobíme
dobrý skutok absolútne nezištne a naozaj len
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preto, lebo je to Bohu milé. Náš kostol,
kostolík, kaplnka. To miesto, kam si chodíme
vypočuť Božie slovo, ktoré nás povzbudí
v každodennom živote, miesto, kde si
chodíme poplakať, keď sa nám zdá, že ten
náš kríž je už naozaj neúnosný, miesto, kde
radi prijmeme slová útechy a povzbudenia od
kňaza.
Nikto nepochybuje o tom, že ak tu
chceme nabrať novú energiu, ak sa tu
chceme očistiť, musí aj tu byť pekne, útulne,
ale prinajmenšom čisto. Tu sa nám ponúka
ten časový a skutočný priestor. V Božom
chráme, v dome Otca, ktorý je na nebesiach,
ktorého každý deň prosíme o chlieb,
o odpustenie drobných i väčších prehreškov.
A veríme, že On vo svojej nekonečnej láske
a veľkorysosti tak naozaj urobí. Podčiarknime
tieto svoje prosby skutkom, ktorý bude Bohu
pre radosť, nám na spásu a ostatným na

Farské INFO

osoh. Nikto z nás by sa predsa necítil dobre,
ak by sedel v špinavej a zaprášenej lavici. Ak
by si mal pokľaknúť do blata alebo na
špinavý koberec. Všetci, a hlavne všetky,
veľmi dobre vieme, že toto (sa) Samo
nespraví. Alebo sa spoliehame na to, že pôjde
suseda? A čo, ak sa ona spolieha na nás? Čo
potom? Asi by sme boli veľmi nepríjemne
prekvapení, keby sme prišli na Polnočnú
omšu , ale tu by nič nenasvedčovalo tomu, že
sú Vianoce. Prečo? Lebo nemal kto upratať
kostol, ozdobiť stromčeky, postaviť Betlehem. Každý mal toho svojho doma dosť. Kto
vie, či by nám bolo zadosťučinením, že doma
máme upratané, napečené a vysvietený
stromček.
Skúsme nechať vyklíčiť semienko pochybnosti, či suseda pôjde pomôcť do kostola
upratať...
MK
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Nový kostol na Rozkvete!

Na sídlisku Rozkvet sa tešia z nových priestorov kostola pri kaplnke sv. Heleny.
Nedeľa 14. októbra 2018 bola veľkou
slávnosťou nielen pre farnosť Považská
Bystrica – Rozkvet, ale aj pre celé mesto.
V tento deň žilinský biskup Mons. Tomáš Galis
konsekroval nový farský kostol, zasvätený
Panne Márii Lasalettskej.
Čím je dom a byt pre vlastnú rodinu, tým
je kostol pre Božiu rodinu. Veríme, že aj nový
kostol sa stane pre všetkých miestom, kde sa
budú citiť prijatí a budú prichádzať tam, kde

Oltár a bohostánok

na nich čaká nebeská Matka.
Na priložených fotografiách môžeme
vidieť exteriér, ale aj interiér kostola na
Rozkvete. Páter Wieslaw s radosťou konštatuje, že farnosť Rozkvet už jestvuje 10 rokov.
A za týchto 10 rokov už tu bolo pokrstených
1000 detí, nových Božích detí!
„Žije tu viac ako desaťtisíc obyvateľov. Do
kaplnky prichádzalo na omše veľmi veľa ľudí,
museli stáť vonku, či bolo pekne alebo pršalo.

Pohľad do interiéru kostola z chóru

Čo nové v našej ZŠ sv. Augustína
V tomto šk. roku sme sa opäť rozbehli veľmi rýchlo. Súťaže, olympiády, blokové
vyučovanie, aktivity osobnostného a sociálneho rozvoja v Pastoračnom centre,
Katarínska zábava a mnoho iného, je súčasťou nášho školského života.
Novinkou sú však triednicke hodiny v utorok prvú vyučovaciu hodinu. Zapojili
sme sa do programu Vysoko efektívneho učenia a spolu so žiakmi rozvíjame
celoživotné pravidlá, ktorými sú: aktívne počúvanie, pravdivosť, dôvera, úcta a najlepší osobný výkon. Dôležité je teda bezpečné a obohacujúce prostredie, ktoré
pomáha žiakom a samozrejme aj učiteľom, aby sa nám dobre učilo.
Všetko je v súlade s výskumami mozgu, založené na skutočnej úcte k sebe
samým a k iným. Dôležité sú pevné hranice a očakávania pre správanie i konanie
každého zo zúčastnených - žiakov, zamestnancov školy a rodičov.
Našim cieľom je:
- aby žiaci pochopili, že každý z nich sa bude najlepšie učiť, keď sa bude cítiť
bezpečne a bude mať dobré vzťahy so všetkými v triede,
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Tieto podmienky boli náročné. Verím, že si
v novom kostole všetci nájdu svoje miesto
a tiež aj tí, ktorým bolo ťažké vystúpiť na
kopec, lebo farnosť má konečne svoj domov.
Celá naša myšlienka výstavby smerovala
k tomu, aby sa každý, kto príde do chrámu,
cítil prijatý, milovaný, aby sa nebál.
Myslím, že sa nám to podariilo, keď človek
vojde, je blízko oltára, v objatí Matky a Pána
Boha.
pater Wieslaw
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- aby žiaci konali dobro a žili podľa Evanjelia bez
ohľadu na to, či ich niekto vidí, alebo nie a bez ohľadu
na to, či ich niekto za to pochváli alebo nie,
- aby sme spoločne rozvíjali dary a talenty.
Veríme, že s Božou pomocou a s pomocou nášho
patróna sv. Augustína, budeme školou, ktorej žiaci a
všetci zamestnanci budú mať pevný charakter a správne
hodnoty. E. I.
2% pre Občianske združenie sv. Augustína tlačivá si budete môcť stiahnuť na
https://zsmoyzespb.edupage.org/
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Interiér nového farského kostola na Rozkvete

Novostavba kostola Panny Márie Lasalettskej na Rozkvete

Interiér
Z poklony Božieho hrobu vo farnosti Svätej rodiny

Požehanie na začiatku adventu u sv. Augustína

Teambuilding

Katolícky dom na jar…

Snímka z prebiehajúcej
obnovy Kaplnky
Najsvätejšej Trojice

Detské preliezkové ihrisko radi využívajú
hlavne družinári

Katolícky dom na jeseň…

Interiér obnovej Kaplnky Ružencovej Panny Márie v Milochove

Spoločné foto

Rodičia a deti a ľudové motívy na Katarínskej zábave
v Katolíckom dome

Birmovanci na trojdňovej duchovnej obnove v Priedhorí
Žiaci, učitelia a rodičia spoločne vysadili stromy a kríky v areáli školy

Formácia tretiakov v spolupráci s animátormi v Katolíckom dome

Pasovanie prvákov

Rodičia a deti na spoločnej Katarínskej zábave
s učiteľmi a zamestnancami ZŠ sv. Augustína

Aktivity - osobnostný a sociálny rozvoj v Pastoračnom centre

Svätý Mikuláš v našom kostole ako doma medzi deťmi

Pripravil Farský úrad Považská Bystrica. Redakcia: Pavol Mazúch, Wieslaw Krzyszycha, Jaroslav Dekan, Eva Iliašová, Marián Gajdošík, Mária Kunovská.
Foto: Jakub Hendrych, Branislav Cehelský Miroslav Kuka, Eva Brzá a ďalší. Grafická úprava Alfa a Omega. Tlač Timeprint Žilina
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