Mariánske
noviny
1 číslo

A nakoniec nás nájdete na webovej stránke
www.marianskenoviny.nazory.eu . Tam môžete písať svoje
komentáre alebo píšte na mail matusjesko@gmail.com .
Milé deti,
pozývame Vás na cestu do Betlehema. Začíname od 1. adventnej nedele
to je 30.11.. Každý deň urobte dobrý skutok osobám, ktoré sú nakreslené
na obrázku na príslušný deň, prípadne blízkym osobám vo Vašom okolí.
Po uskutočnení dobrého skutku vyfarbíte obrázok. To bude dar Ježiškovi
k Vianociam. Vyfarbenú cestu do Betlehema si prineste na jasličkovú
pobožnosť. (viď príloha)

Úvodník
Milí farníci,
prihovárame sa Vám prvým číslom časopisu Mariánske noviny.
Rozhodli sme sa vydávať tieto noviny po skúsenostiach z iných farností.
Chceme prinášať informácie zo života nášho spoločenstva, tiež naše
postrehy, ohlasy, kritiky a recenzie na život našich veriacich. Sme
miništranti z nášho kostola a chceme, aby duchovný život v našej obci
rástol. Ak sa nám to podarí našim časopisom, naša radosť bude veľká.
Zverujeme celé dielo Preblahoslavenej Panny Márii, patrónke nášho
kostola a celej obce. Budeme radi, keď nám poviete svoje názory,
postrehy, ohlasy na náš nový časopis. Prvé číslo vydávame na sviatok
patrónky nášho kostola. Tešíme sa na spoluprácu.

Správne odpovede: 1a, 2b, 3a, 4b, 5b, 6c, 7c, 8b, 9c, 10a

Trochu humoru na záver
1. Malý chlapček napäto sleduje kňaza, ktorý klincom pribíja
oznámenie na vývesku.
„Chceš si prečítať, čo nového oznamujem?“ pýta sa kňaz.
„No, skôr chcem počuť, čo poviete, keď si klepnete do prsta.“
2. Maliar vymaľoval kostol a pán farár so záľubou pozoruje
dokončené dielo.
Naraz zmeravie: „Vy ste namaľoval anjelovi na ruke šesť prstov!
Už ste niekedy videl anjela so šiestimi prstami?!“
„A vy ste snáď videl niekedy anjela s piatimi prstami?“ odsekol
maliar.

Vaši miništranti

Milí veriaci,
prihovára sa Vám farár vašej farnosti. Je známe, že náš kostol oslavuje
200 rokov od svojho dokončenia. Je to vlastne jubiléjny rok pre našu
farnosť. Pozývame Vás, aby sme prežívali nasledujúci rok ako rok
obnovy nášho kostola i farnosti. K tomu prispeje i tento sympatický
počin miništrantov, t. j. vydávanie časopisu. Želám vydavateľom
odvahu, trpezlivosť a vytrvalosť. Nech celú túto akciu požehnáva
príhovor našej nebeskej Matky, ktorej zverujem aj ochranu celého tohto
diela.
Váš farár Peter Kučera

3. Zhovárajú sa dve duše v raji: „Aká bola posledná veta, ktorú si
počul na zemi?“
"Bol to hlas mojej ženy."
"A čo hovorila?"
"Keď ma na chvíľu pustíš za volant, budeš úplný anjel."
4. Príde Matka Tereza k nebeskej bráne. Zabúcha. Za chvíľku sa
otvorí okienko a vykukne svätý Peter.
„Aha, to si ty, tak poď ďalej.“
Práve je čas večere a tak Matka Tereza dostane párok s horčicou.
Poďakuje sa a ide spať.
Je ráno, raňajky - znovu párok s horčicou. Obed - párok s
horčicou. Večera - párok s horčicou. To jej už bolo divné a tak sa
pýta: „Vieš, Peter, ja som skromná a je mi jedno, čo jem. Ale
povedz mi, prečo jeme stále jeme len párok s horčicou?“
A svätý Peter odpovedá: „A videla si tu aj niekoho iného okrem
nás? A pre dvoch sa predsa nevyplatí variť.“

7) Z ktorej starozákonnej knihy cituje sv. Lukáš, keď hovorí
o účinkovaní Jána Krstiteľa?
a) Jeremiáš
b) Micheáš
c) Izaiáš

Básnička od Mareka Štefanku.
Pre Ježiška

8) Čo urobil po svojom uzdravení človek, z ktorého Ježiš
vyhnal zlých duchov, ktorým dovolil vojsť do svíň?
a) ušiel, aby nemusel nahradiť vzniknutú škodu
b) padol k Ježišovým nohám prosil ho: “Pane, odíď odo
mňa, lebo som človek hriešny.”
c) odišiel a po celom meste rozhlasoval, aké veľké veci
mu urobil Ježiš
9) Ktorá veľká starozákonná postava bola ešte prítomná
okrem Mojžiša pri Ježišovom premenení?
a) Abrahám
b) Eliáš
c) Jozue
10) Ako prijali Ježiša Samaritáni, keď sa dozvedeli, že je na
ceste do Jeruzalema?
a) poskytli mu nocľah
b) ako šiel, prestierali na cestu svoje plášte
c) neprijali ho
11) K čomu prirovnal Ježiš Herodesa?
a) k líške
b) k vretenici
c) k ťave

Pred sebou život mám,
iba Pánovi ho dám.
On je Boh, on je Pán,
on rozhoduje čo mám.
Ja nič mu nepomôžem,
ale vieru, tú mu dať môžem.
On za to pomáha mne,
lebo mňa aj každého miluje.
Miluje on každého,
lebo my veríme v neho.
A tí čo v neho neveria,
v živote sa naozaj radovať nevedia.
Ja nič mu nepomôžem,
ale báseň, tú mu napísať môžem.
On zato pomáha mne,
lebo mňa aj každého miluje.

Správy z farností
1. Dňa 7. júla 2008 zriadil p. arcibiskup Sokol na území farnosti
Leopoldov novú farnosť s názvom rímskokatolícka farnosť
Červeník. Do novozriadenej farnosti pričlenil z farnosti Malženice
ako filiálku obec Ratkovce.
2. Dekrétom č. 2186 ustanovil Arcibiskupský úrad za farára
novozriadenej farnosti Obetovania Panny Márie v Červeníku, dňa
15. júla 2008 Petra Kučeru, farára v Drahovciach.
3. Trnavský arcibiskup ján Sokol rozhodol, že celodenná poklona
Oltárnej sviatosti, vo farnosti Červeník každoročne bude 10. mája.
4. Dňa 15. augusta 2008 sa v obci uskutočnila procesia od obrázku
Pomocnici kresťanov pri hlavnej ceste, do kostola. Zúčastnilo sa jej
takmer 200 ľudí, ktorí modlitbou svätého ruženca oslávili tento
mariánsky sviatok. Akciu sprevádzala miestna dychovka. Veriaci s
horiacimi sviecami a mariánskymi zastávkami nadšene vstúpili do
kostola kde slávnosť pokračovala svätou omšou, zúčastnilo sa jej
300 ľudí.
5. Dňa 17. augusta 2008 pri litániach o 14:30 bolo v našej farnosti
založené bratstvo sv. Škapuliara. Je to modlitbové spoločenstvo,
ktoré sa schádza každý mesiac, aby oslávilo Pannu Máriu okrem
toho každodennými modlitbami vyprosujú ochranu pre seba aj
iných. Na znak svojho zasvätenia nosia stále Škapuliar Panny
Márie. Do tohto spoločenstva vstúpilo 60 ľudí.
6. Ten istý deň v Ratkovciach bola ďakovná bohoslužba za úrodu. Na
sv. omši sa zúčastnilo vyše 150 ľudí.

Kvíz
1) Komu venuje svoje evanjelium sv. Lukáš v Prológu?
a) Teofilovi
b) sv. Pavlovi
c) Ježišovi Kristovi
2) Ako sa volal anjel, ktorého Boh poslal do Nazareta
k Panne Márii?
a) Rafael
b) Gabriel
c) Michael
3) Kto spieval pri Ježišovom narodení “Sláva Bohu na
výsostiach”?
a) množstvo nebeských zástupov
b) Mária a Jozef
c) pastieri
4) Čo urobil Ježiš s Petrovou testinou?
a) vyhnal z nej pluk zlých duchov
b) uzdravil ju z vysokej horúčky
c) vzkriesil ju
5) Ako privítal Ján Krstiteľ zástupy, ktoré prichádzali k nemu,
aby sa mu dali pokrstiť?
a) Mužovia Judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme!
b) Hadie plemeno!
c) Mužovia, Izraeliti, počujte tieto slová!

Osemsmerovka
„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž
…………..“ (Mt 16, 24)

7. Dňa 19. augusta 2008 utorok si spolu s farárom vykonalo
púť do Rajeckej Lesnej 58 detí a dospelých. Poobede
navštívili ZOO v Bojniciach.
8. Dňa 25. augusta 2008 oslávil p. farár 60. narodeniny. Na
svätej omši sa zúčastnilo 250 Drahovčanov. Žiadali aby sa
vrátil do ich farnosti. Potom išli na guláš do reštaurácie u
Mihálika kde zjedli 250 porcií gulášu a 50 L vína.
9. Na prvý piatok v bežnom mesiaci prichádza na spoveď asi
150 ľudí z toho asi 30 mladých ľudí.
10. Náš kostol v septembri navštívili miestny rodáci Martin
Šabo a
sestra Eva, ktorá sa rozlúčila s ľuďmi a odchádza do kláštora
kde je klauzúra. Preto nemôže už nikdy prísť na návštevu do
Červeníka. Všetci z toho boli smutný.

KRIŽOVA CESTA, KLINEC, KOHUT, TRNIE, HRIECH, KRV,
ŽIVOT, BOH, BARANOK, VIANOCE, SEBAZAPOR, TMA, KOPEC,
VIERA, INRI, OKO, SRDCE, ZRADA, ŠANCA, NADEJ, ADAM,
OTEC, SYN, OBEŤ, ČAS, MEČ, JOB

11. Dňa 6. septembra 2008 sa konal na štadióne v Červeníku
futbalový turnaj miništrantov. Zúčastnilo sa ho 5 družstiev
väčších miništrantov a 4 družstvá menších miništrantov.
Prvú skupinu vyhrali z Hlohovca, ktorých trénoval p. farár 2
mesiace pred začiatkom. Je podozrenie, že to neboli
miništranti, ale profesionálni hráči. Druhú skupinu vyhrali
Šulekovčania. Červenícki miništranti skončili na druhom
mieste v oboch kategóriách. Už teraz sa pripravujú na
odvetu. V kostole v tom čase prebiehal festival piesní.
Účastníkmi boli speváčky zo 4 farností. Celá akcia pod
názvom „Boh je láska“ sa zúčastnilo takmer 250 ľudí. Zjedli
250 bagiet, vypili 250 fliaš minerálky, 50 porcií čokolády z
Koaly a 150 zmrzlín.
12. Dňa 7. septembra 2008 sa konali v Ratkovciach hody.
Mariánske trojdnie bolo v kostole, dennej účasti 150 ľudí.

13. Dňa 23. septembra 2008 si deti 5.-7. ročníka ZŠ vykonali púť do
Marianky. Poobede navštívili Aupark, kde sa hojne zásobili
rozličnými drobnosťami.
14. Dňa 1. októbra 2008 pracovníci KOVO- Piešťany namontovali
nový kotol do kostola. Cena 50000 Sk. Súvislosti s tým bola
revízia komína i výroba nového komína, ktorú realizoval p. Hesko
zadarmo.
15. F. ú. Realizuje opravu starej fary, kde boli vlhké múry. Realizácia
tejto akcii si vyžiadal 30000 Sk.
16. F. ú. svoj pomocne vybudoval vodovodnú šachtu. Vďaka
p. Sobotovi a p. Chlapečkovi sa tejto a inej práce uskutočnili.
17. Trnavská vodárenská spoločnosť pri odčitávaní vodomera na starej
fare zistila únik vyše 200000 L vody. Toto bolo už zistené v prvej
polovici roka. Až teraz sa žiada od F. ú. Platba 50000 Sk.
Po vzájomnej dohode TVS odpustila polovicu tejto sumy. Vďaka
18. Pod vedením p. K. Bielikovej začal spievať detský spevokol.
Nacvičujú každý týždeň v škole a každú nedeľu spievajú v kostole.
19. Farníci si vykonali 17. októbra 2008 nočnú adoráciu. Pred
vyloženou Sviatosťou oltárnou od 18:00 do 6:00, sa vystriedalo
takmer 200 ľudí, ktorí spevom a modlitbami oslávili toto najväčšie
tajomstvo našej viery.
20. Dňa 8. novembra 2008 bola v Červeníku birmovka. Pripravovalo
sa na ňu 54 birmovancov.
21. Sv. omši sa zúčastnilo vyše 300 ľudí, celebroval ju vikár Ján
Orosch, spolu so siedmimi kňazmi medzi nimi bol i tajomník
Arcibiskupského úradu V. Kurilla, quardián frant. kostola

Prvý kostol v Červeníku
Vtedajší kostol v Červeníku sa začal stavať 1726, múry boli hotové v
roku 1733. Nato zostal celých 40 rokov bez strechy. V r. 1775 bol
pokrytý šindľovou strechou a zaklenutý. V r. 1787 bol dokončený a
veža pristavená v r. 1809. V r. 1848 bol kostol rozstrieľaný, potom
znovu pokrytý a obnovený. Po obnovení bol riešený ako centrálna
stavba- má rovný uzáver s pristavanou sakristiou a kaplnkou Božieho
hrobu. Má jeden bočný klasicistický oltár zasvätený sv. Štefanovi, z
konca 18. storočia. To je už dnešný kostol Obetovania Panny Márie.
Obec sa spomína prvý raz v r. 1113 pod názvom Bin. Je isté, že táto
obec mala svoj kostol, azda už od čias sv. Cyrila a Metoda. Kostol a
prvá obec zanikli pri výstavbe leopoldovskej pevnosti v 17. st. Objaviť
prvý kostol znamená čakať na archeologický výskum v tejto lokalite.
Kedy to bude nedá sa odhadnúť. Možno keď budú všetci Verešvárania
milionármi, budú mať čas i peniaze na túto akciu.
P. K.
Výzva Červeníckeho farára.
Milí farníci,
pozývam Vás do kostola aspoň každú nedeľu prichádzajte na
bohoslužby . Pošlite aspoň svoje deti. V obci je 150 detí, mnoho na
bohoslužby príde len 30. Zvlášť Vás povzbudzujem ku každodennej
modlitbe v rodinách. Naučte svoje deti modliť sa. A predovšetkým
budte príkladom a vzorom. Len tak sa Kristovo posolstvo zachová
naplno aj v našej obci.

v Hlohovci p. Damián, aj Martin Šabo, tunajší rodák. Po
nádhernej bohoslužbe, odchádzali prítomní nadšení. Na sv. omši
spieval súbor Heskovci.
22. Ďakujeme reštaurácii u Mihálika za ochotu kedykoľvek
poskytnúť jedlo brigádnikom a návštevníkom našej farnosti.
23. Pár dní pred birmovkou firma Kobelár urobila nové pódium
v kostole, tiež sa dali nové koberce. Cena oboch akcií 100000
Sk.
24. K prácam vykonaným pred birmovkou patrí aj maľovanie
kostola .Iba za cenu materiálu to vykonala firma Psota
z Hlohovca. Vďaka
25. Rehoľa redemptoristov z B. Bystrice (p. I. Flimel) oznamuje, že
misie v našej farnosti sa budú konať od 14. do 22. novembra
2009.

Rozhovor s pani organistkou
1. Ako ste sa dostali k hraniu na orgáne v kostole?
Pred šestnástimi rokmi v novembri sa organista zo Žlkoviec, ktorý
sem chodil hrávať, rozhodol ukončiť pôsobenie v Červeníku. Hody
a Vianoce odohrala vtedajšia organistka z Leopoldova. Vtedajší
kostolný otec p. Feranec zháňal náhradu. On ma oslovil. Všetko sa
to odohralo veľmi rýchlo v priebehu jedného týždňa, nakoľko
zastupujúca organistka počas Vianoc povedala, že
od nového roka už nebude chodiť. Takže ma narýchlo pripravila a
omšu na Nový rok som už odohrala spolu so Zuzanou Červenou,
s ktorou sme začínali hrať spolu a spievali s nami Monika
Martinkovičová a Tonka Šabová.

2. Ako dlho už hrávate kostole v Červeníku?
1. januára 2009 to bude už 16 rokov, čo hrám.
3. Mávali ste trému?
Trému som zo začiatku určite mala, postupne som si zvykla. Ale aj
teraz ma ešte niekedy prepadne, hlavne keď ide o nejakú veľkú
slávnosť.
4. Aká profesia predchádzala vašej hre v kostole?
Keď som začínala hrávať, chodila som ešte do základnej školy.
Postupne som vyštudovala strednú a vysokú školu. Teraz pracujem ako
učiteľka v Základnej škole v Leopoldove.
5. Akým aktivitám sa venujete v súčasnosti?
Momentálne pripravujem slávnosť birmovky, potom začnem prípravu
k Hodom a Vianociam. Každý väčší sviatok či slávnosť je potrebné
dobre pripraviť z hľadiska spevu i hrania, a to si vyžaduje veľa času. So
svojimi žiakmi sa pripravujeme na biblickú olympiádu, na ktorej sme
v posledných rokoch získali výborné výsledky. Keď mi zostane čas,
prečítam si knihu, pozriem si dobrý film alebo strávim čas s priateľmi.
6. Máte vytúžený orgán alebo miesto, kde by ste si raz chceli
zahrať?
Hrala som už vo viacerých kostoloch tu v okolí alebo i ďalej, ako
napríklad v Hlohovci, Tvrdošíne, Trnave, Leopoldove, Maduniciach,
Dobrej Vode, Štefanove nad Oravou... atď., ale nehrala som ešte
na orgáne niekde v zahraničí. Nemám zvlášť vysnívané miesto, kde by
som si chcela zahrať. Ale určite by bolo pre mňa zážitkom zahraťsi na
orgáne v Bazilike Božieho hrobu v Jeruzaleme. Je to miesto, ktoré som
v lete navštívila, ale žiaľ pútnici nemajú k orgánu prístup.

7. Máte skladbu, ktorá obzvlášť lahodí vášmu srdcu?
Mojou obľúbenou skladbou je Ave Maria.
8. Ako sa Vám hrá a spieva v našom kostole?
V našom kostole sa mi hrá a spieva veľmi dobre. Orgán by už síce
potreboval opravu, ale i tak je to úžasný hudobný nástroj.
9. Čo si myslíte a ako pozeráte z chóru na nás radových, so
spevom bojujúcich farníkov? Zaslúžime si pochvalu,
alebo...?
Ľudia u nás v kostole spievajú veľmi dobre. Možno sa to zdá
samozrejmosťou, ale nie je to tak. Nie vo všetkých farnostiach sa
ľudia zapájajú do spevu tak ako u nás. Niekedy sa však stane, že
ľudia nepočúvajú, čo spievam ja a spievajú podľa seba, takže z toho
vznikne „ neorganizovaný dvojhlas“. Páči sa mi, že počas nedele a
sviatkov sa do spevu zapájajú i muži na chóre a v sakristii.
10. Prečo hráte na orgáne?
Jednoznačne preto, že ma to baví a zaujíma. Po roku a pol učenia sa
a hrania na klavíri u p. Kuzmu, som začala hrať v kostole. Bol to
krátky čas. Je to talent, ktorý mi dal Boh a talent treba rozvíjať a
využívať aj v prospech iných, takže preto hrám na orgáne. A veľmi
ma baví i gospelová mládežnícka hudba, čo využívam v speve
„s mojimi babami“ (ako ich ja volám) Simonkou, Dominikou,
Terkou a Jankou.
Prajeme Ti radosť zo spevu a služby farnosti a tiež vytrvalosť s
nami. V mene zvedavých farníkov ďakujem za rozhovor a v mene
nás, ktorí nezvládame „vysoké oktávy“ na iných sv. omšiach,
ďakujeme pani organistke za spev v prijateľných výškach.

