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     Neviem, či ste sa niekedy stretli s otázkou: „Čo ťa doteraz v živote 

najviac zaujalo? Alebo, keď nie v živote, tak aspoň za posledný rok, či 

mesiac?“ 
     Zaujímavá otázka... Takto sa pýta človek,  

ktorý núti adresáta rozmýšľať, zvaţovať,  

triediť a danú okolnosť aj pomenovať.  

     A tak som rozmýšľal, zvaţoval, triedil. 

A ak mám danú okolnosť pomenovať, 

tak odpoveď bude jednoznačná. PÚŤ !  
     Utkveli mi veľmi vzácne momenty 

z tejto udalosti, ktorá poznačila nielen 

môj osobný ţivot, ale myslím, ţe aj 

ţivoty väčšiny ľudí ţijúcich v našej 

farnosti. Snáď to, čo sme toľko 

plánovali, chystali a premodlievali,  

prinieslo svoje ovocie. A moţno 

ešte len prinesie.  

     Pre mňa bol najsilnejší  

moment, keď otec biskup Viliam  

poloţil na cintoríne kyticu kvetov  

na hrob kanonikovi Jankovi Novotnému. 

Bol to prejav ľudskosti a vďačnosti. 

Proste, nezabudol...    

     Kiežby nám Najsvätejšie Srdce  

Ježišovo pomáhalo objavovať  

hodnotu a veľkosť každého človeka! 

                                               
                                          váš Peter 
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Milí čitatelia, 

     prihovárame sa Vám po dlhšej prestávke na stránkach farského časopisu 

PLAMIENOK. Chceme Vám pravidelne prinášať najnovšie informácie zo 

ţivota našej farnosti; akých spoločných akcií sme sa zúčastnili a ako nás 

duchovne obohatili. V rubrike Predstavujeme svätých predstavíme tých 

svätcov, ktorých sochy a maľby sa nachádzajú v našom kostole, aby sme 

spoločne spoznávali kultúrne a duchovné hodnoty našej farnosti.     

 

Akcie uskutočnené v roku 2009 

 

Plesová sezóna v plnom prúde              

                            

           Na sv. Valentína 14.2.2009 sa konal 

         v poradí uţ tretí Farský ples 

               v priestoroch ZŠ ŠM.  

          Je dobré, ak sa ľudia stretnú  

              v kostole pri modlitbe,  

        ale je tieţ fajn, ak sa stretnú pri 

zábave, tanci a spoločnom rozhovore. 

              

 

 

 

Lyţovačka na Krahuliach                         

        Mladí našej farnosti boli 

   v dňoch 15.-17.2.2009  

       na lyţovačke     

        na Krahuliach. Ubytovaní boli  

       na fare v Kremnických Baniach. 

 

                                                                                    

 
 

 

Výlet bol nielen o spoločnom šantení na 

lyţiach, ale aj o spoločnom rozjímaní  

nad Boţím Slovom. 
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Vo Vieske nad Ţitavou sa dňa 

26.4.2009 konala slávnosť 

posvätenia obrazu a kríţa. 
Oltárny obraz bol odcudzený 

v 90-tych rokoch.  

Nahradila ho olejomaľba 

zhotovená z fotografických 

podkladov originálu. 

Obraz znázorňuje sv. Jána 

Nepomuckého, patróna 

spovedníkov. 

 
Výlet mladých na Sitno – 8. mája 2009 

   Deň voľna vyuţil náš p. farár na výlet s mládeţou do jedného z našich 

najvyšších slovenských kráterov – SITNO, ktorý sa rozlieha nad Banskou 

Štiavnicou. Nenáročné stúpanie do kopca, loptové hry, opekanie, modlitba – 

boli krásnym spestrením dňa a utuţením priateľských vzťahov.  

                                              

 

 

Slávnosť sv. Urbana na viniciach  
Bol pekný slnečný deň, 

23. máj 2009, keď sa 

veriaci farnosti vybrali do 

tesárskych viníc, aby si tu 

spoločnými modlitbami 

vyprosovali priazeň sv. 

URBANA. Po sv. omši 

boli všetci pozvaní na dobrý guláš a pohár 

kvalitného vínka. 
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Prvé sväté prijímanie 

 

Dňa 7. júna 2009 16 detí našej 

farnosti po predchádzajúcej 

sviatostnej spovedi pristúpilo po 

prvýkrát k Pánovmu oltáru a prijalo 

Eucharistického Krista. 

 

Veríme, že táto slávnosť prinesie 

svoje požehnanie v ich rodinách. 

 
 

Rehoľná sestra TERÉZIA z Viesky nad 

Ţitavou si dňa 11. júna 2009 pripomenula 

svoje ţivotné jubileum. 

 

 
 

 

 

 

              Slávnostnú svätú omšu pri tejto  

            príleţitosti celebroval  

           Mgr. Dušan BERTA, tieţ rodák  

             z Viesky nad Ţitavou. 

     Boh nech napĺňa jej ţivot  

      radosťou a poţehnaním.  

 

 

Viešťanskí miništranti začali 

prázdniny výletom na fare. 

Niečo pomohli, niečo sa zahrali,  

niečo vyparatili. ☺☺☺ 

Zaujímavým záţitkom bola pre nich 

polnočná modlitba v kostole. 

Vôbec sa im odtiaľ nechcelo. 
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Obnovené kňazské hroby 

 

     Z príleţitosti vyhlásenia Roku 

kňazov boli na cintoríne v Tesároch 

obnovené kňazské hroby. V nich 

odpočíva 12 kňazov, ktorí preţili v našej 

farnosti určitú časť svojho ţivota.  

 

Ďakujeme Vám za Vašu obetu  

a povzbudenia! 

 

 

 

Sú tu napr. hroby farára Jána 

NOVOTNÉHO, zakladateľa pútí 

k BSJ a arcibiskupa Júliusa 

GÁBRIŠA, ktorého podobizeň na 

maľovanom obraze visí v našom 

farskom kostole. 

 

 

 

Brigáda na fare 

 

Ani cez prázdniny sa na fare nezaháľalo 

a mnohé sa zmenilo. Šikovné ruky 

obetavých pomocníkov opravili vstupnú 

bránu, vymenili plot, vyniesli odpad, 

vyzbierali kamene, zasadili trávu ... 

 

 
 

 
 

Pomocníkom bol aj tento „gréder“, 

ktorý zrovnal záhradu. Tu vyrastie 

altánok a detské ihrisko. 
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S r d c e  J e ž i š o v o,  prameň večného života,  

v Teba dôverujeme 
    

     Najvýznamnejšou udalosťou tohto roka bola 

nepochybne oslava sviatku Boţského Srdca Jeţišovho, 

19.-21.6.2009, kedy sme si pripomenuli 100 rokov od 

uskutočnenia prvej púte k Boţskému Srdcu Jeţišovmu. 

Túto púť zorganizoval v r. 1909 vtedajší kňaz, kanonik 

Ján NOVOTNÝ.  

     Tri sviatočné dni boli vyvrcholením ročnej 

duchovnej obnovy celej farnosti. Náš vdp. 

Peter KUKUČKA nás posilňoval Boţím 

Slovom, posmeľoval k častejšiemu pokániu 

a prijímaniu Eucharistie, pobádal k úprimnej 

modlitbe. Počas roka bolo pozvaných do našej 

farnosti viacero kňazov, ktorí na nedeľných sv. 

omšiach povzbudzovali veriacich k úcte k BSJ.  

     Oslava sviatku BSJ začala niekoľko dní 

pred samotnou púťou slávnostnou sv. 

omšou, na ktorej vdp. Imrich KOVÁČ, 

koordinátor Bratstva BSJ na Slovensku, 

posvätil nové omšové rúcha a 2 procesiové 

zástavy.  

     Sviatočné trojdnie začalo na sviatok 

Najsvätejšieho Boţského Srdca Jeţišovho  

kríţovou cestou a svätou omšou pri kaplnke 

BSJ. V sobotu pokračoval program púte mládeţníckym programom, ktorý 

viedli mladí z laického kresťanského spoločenstva Calvary spolupracujúceho 

s rehoľou redemptoristov v Bratislave. Duchovnú obnovu viedli formou chvál; 

podávali osobné svedectvá, premietali 

videoklipy, sprievodným slovom a 

duchovnými piesňami oslavovali ţivého 

Boha. Večernú svätú omšu celebrovali naši 

rodáci: Mons. Ernest LUDVA, Mgr. 

Dušan BERTA a vdp. Jozef ŠEBO SDB, 

ktorý v kázni spomínal na mnohé trpké 

chvíle, ktoré ho sprevádzali počas ţivota.  
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   Po svätej omši nasledovala procesia po tesársko-mlynianskych uliciach 

s Najsvätejšou oltárnou sviatosťou, ktorá zostala potom vystavená v kostole 

k súkromnej adorácii aţ do rannej svätej  omše.   

   Vyvrcholením osláv 100-ročnice farských pútí k BSJ bola nedeľná svätá 

omša, ktorú celebroval J.Exc.Mons. Viliam JUDÁK, nitriansky biskup.       

   V homílii hovoril o nesmiernej Jeţišovej láske k nám, ktorá ho pribila na 

kríţ a prebodla mu srdce. O pravej láske, nie tej falošnej a neúprimnej, ktorej 

je v dnešnom svete tak veľa. „Učme sa od Ježiša láske trpezlivej 

a odpúšťajúcej, aby sme v mene tejto veľkej lásky dokázali odpúšťať aj tým, 

ktorí nám ubližujú.“ Svätú omšu zakončil slovami: „Modlím sa za Vás 

a vyprosujem hojnosť Božích milostí u Nebeského Otca.“  

   Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na 

príprave a veľmi zdarnom priebehu tejto nádhernej duchovnej slávnosti; 

kňazom za povzbudivé slová, otcovi biskupovi za poţehnanie a nášmu 

duchovnému otcovi Petrovi KUKUČKOVI za láskavosť a obetavosť.  

 

           S r d c e    J e ž i š o v o, 
      h o r i a c e   o h n i s k o   l á s k y,   
   z m i l u j   s a   n a d   n a m i         
                                           

   Aká by to bola oslava, keby sme sa na ňu 

poriadne nepripravili. O vnútornú duchovnú 

očistu sme sa starali počas celého roka 

častejším prijímaním sviatosti zmierenia  

a Eucharistie, o vonkajší poriadok sme sa 

postarali svedomitou prácou. Niektorí si zobrali 

na starosť vynovenie kaplnky BSJ, iní pracovali 

na úprave okolia.        

        Ako vidíte, práca im išla pekne od ruky.                                                                                                                                      
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Stretnutie „DNES“ v Nitre  

3. - 5. júla 2009 

 

V duchu hesla: „My máme nádej 

v ţivého Boha“ sa nieslo diecézne 

nitrianske evanjelizačné stretnutie 

(D.N.E.S.) v Nitre. S túţbou prehĺbiť 

vzťah k Bohu sa na tomto stretnutí 

zúčastnili mladí zo 17-tich dekanátov, 

medzi nimi aj mladí z našej farnosti. 

 

 

Na sv. Svorada v Svoradovej jaskyni 
Po večernej sv. omši na sviatok sv. Svorada, 

17.7.2009 sa p. farár s miništrantmi vybrali 

pozrieť si jaskyňu tohto svätca, ktorá sa 

nachádza nad mestom Nitra. Povedali si pár 

slov o jeho ţivote a chvíľu posedeli na 

kopci, z ktorého bol úchvatný výhľad na 

nočnú Nitru. 

 

 

Karmelfest Topoľčianky 17. - 19. júla 2009 

Tretiu júlovú nedeľu sa na kalvárii 

v Topoľčiankach zhromaţdili stovky pútnikov, 

aby si uctili sviatok Panny Márie Karmelskej – 

Škapuliarskej. Táto púť bola príleţitosťou aj 

pre našich veriacich, aby si vyprosovali od 

našej Matky hojnosť Boţích milostí. 

 

 

 

V rámci púte k Panne Márii Karmelskej  

sa konal 3. ročník  pútnického stretnutia 

mládeţe, Karmelfest,  

na ktoré prišla načrieť z bohatstva 

mariánskej úcty aj naša mládeţ. 
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Púť  k Panne Márii Kráľovnej 

 

   V dňoch 21.-24.8.2009 sme putovali do 

pútnického areálu Studnička v Novej Vsi nad 

Ţitavou k Panne Márii Kráľovnej, ktorej sviatok 

ustanovil pápeţ Pius XII. len nedávno, v r. 1954.  

V sobotu sme sa zúčastnili slávnostnej sv. omše 

v areáli Studnička, odkiaľ pokračoval sviečkový sprievod do kostola, kde 

končil eucharistickým poţehnaním.     

   Pontifikálnu nedeľnú sv. omšu celebroval Mons. Štefan Vallo, ktorý 

v homílii ubezpečil veriacich pútnikov o nekonečnej dobrote a láskavosti našej 

Matky Boţej Márie. Púť bola ukončená 

v pondelok podvečer modlitbou sv. ruţenca 

a sv. omšou pri soche Panny Márie 

Kráľovnej.  

   Odišli sme s vedomím, ţe preblahoslavená 

Panna Mária nás neopustí v našom trápení 

a na jej mocný príhovor vyprosí nám Boţie 

milosti u svojho Nebeského Syna. 

  
Stretnutie mládeţe – Nemčiňany     28. – 30. augusta 2009 

 

                                  

                   Duchovná rozlúčka s prázdninami  

    sa konala v nemčiňanskej farnosti. 

 

 

 

                                 

Evanjelizačný  

film, koncert  

kapucínov,   

adorácie ... 

 

to všetko a mnoho                                

iného povzbudilo aj mladých od nás 

k intenzívnejšiemu vzťahu k ţivému Bohu. 
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Viete, kto sú anjeli? Viete, prečo ich Boh stvoril? A viete, koľko ich je 

umiestnených na hlavnom oltári v našom farskom kostole? 

 

    Anjeli sú duchovné stvorenia – Boţí 

poslovia, ktorí neprestajne oslavujú Boha, 

pracujú pre neho a pre dobro ľudí.  

     Anjeli sú čisto duchovné osoby, ktoré 

nemajú telá. Boli stvorení ako nesmr-

teľní. Najčastejšie sú zobrazovaní s dlhý-

mi vlasmi a veľkými krídlami.  

     Jeţiš hovorí, ţe tak ako anjeli ţijú 

naveky, tak budú ţiť aj tí, ktorí vstúpia             

do Boţieho kráľovstva.                                              Anjeli na bohostánku                                                                         
                                                                                                                                   

   Je len málo anjelov, ktorých mená 

poznáme. Najväčší je podľa tradície archanjel 

MICHAL, ktorý je vodcom nebeského 

vojska. Bojoval proti „drakovi“, teda proti 

padlým anjelom a zvrhol ich na zem. 

Zobrazuje sa ako bojovník, v ruke má kopiju, 

váhy a pod nohami draka.  

    Medzi anjelmi je významný GABRIEL. 

Dvakrát bol poslaný k prorokovi Dávidovi, 

ohlásil zázračné narodenie Jána Krstiteľa 

a zjavil Panne Márii, ţe počne z Ducha 

Svätého a porodí Boha, Syna Najvyššieho a 

Spasiteľa sveta. 

    Archanjel Gabriel je umiestený v našom 

farskom kostole na hlavnom oltári na obraze Zvestovania Pána. V ruke drţí 

ľaliu – symbol čistoty a nevinnosti.  

    

   Anjel stráţca – je nebeský duch, pridelený Bohom, ktorý má dozerať na 

kaţdého z nás počas nášho ţivota. Vedie nás k dobrým myšlienkam a skutkom 

a chráni nás od zlého. Bdie nad nami a pomáha nám prekonávať všetky 

ťaţkosti a diablove nástrahy. Anjeli stráţcovia sa za nás modlia a prednášajú 

naše modlitby Bohu. Pomáhajú nám predovšetkým v hodine smrti.  

 

(Uţ ste spočítali anjelov na hlavnom oltári? Je ich 17.) 
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Na strope farského kostola sú vyobrazení 4 evanjelisti. Sú to: 

        

Svätý MATÚŠ 

- patril medzi 12 apoštolov. Pôvodné meno mal 

Lévi, bol vyberačom daní. Zomrel pravdepodobne 

v Etiópii sťatím hlavy. Jeho symbolom je kniha 

evanjelií a postava človeka – je to preto, lebo 

svoje evanjelium začína rodokmeňom Jeţiša 

Krista. 

 

 

Svätý MAREK 

- nepatril medzi apoš-

tolov. Jeho evanjelium 

je najstaršie. Písal ho po grécky pre pohanov 

v Ríme. Čerpal z rozprávania sv. apoštola Petra. 

Zomrel mučeníckou smrťou. Symbolom sv. 

Mareka je lev. 

 

 

Svätý LUKÁŠ 

- sprevádzal sv. Pavla na jeho apoštolských 

cestách. Svoje evanjelium napísal v gréčtine pre 

kresťanov, ktorí sa obrátili z pohanstva. Jeho 

symbolom je býk, pretoţe svoje evanjelium začína 

Zachariášovou obetou v chráme. Napísal aj Skutky 

apoštolov.  

 

 

Svätý JÁN 

- bol najmladším  

spomedzi apoštolov. Bol jediným učeníkom, 

ktorý zostal s Jeţišom aţ do poslednej chvíle jeho 

ţivota  tu  na  Zemi.  Napísal  štvrté evanjelium,  

3 listy a Apokalypsu (Zjavenie apoštola Jána).  

Symbolom sv. Jána je orol, ktorý charakterizuje 

vzletný úvod jeho evanjelia (tzv. prológ).  

 

          



 
 

5. marec   Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej 

25. marec         Titul farského kostola - Zvestovanie Pána 

26. apríl            Titul a konsekrácia filiálneho kostola - sv. Juraj (hody) 

23. máj              Spomienka - sv. Urban 
7. jún               Prvé sväté prijímanie 

21. jún    PÚŤ - Najsvätejšie Srdce Ježišovo 

6. september     Konsekrácia farského kostola (hody) 
13. september  Titul farskej kaplnky - Povýšenie sv. Kríža (hody) 

 

 

 
 

Tesárske Mlyňany: 

Utorok, štvrtok, piatok                      18.00 hod. 

Pondelok, streda                                7.00 hod. 
Sobota                                              7.30 hod. 

Nedeľa                                              7.30 hod. a 10. 30 hod.  

Adorácia sa koná vo štvrtok po večernej svätej omši. 
Vieska nad Žitavou: 

Piatok                                              17.00 hod.    

Nedeľa                                               9.00 hod.    

  

 
 

Pozývame mládež na modlitbové stretnutia, ktoré sa konajú každú 
sobotu o 18.00 vo farskej klubovni po dohode s niektorým z animátorov 

alebo s kňazom. Starší animátori majú kľúč od farskej klubovne. 
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