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99 rokov...
Bolo to už dávno, keď sa písal rok 1909.
Pre našu farnosť to bol jeden z neobyčajných
rokov, ktorý sa zapísal do dejín farnosti
veľkými písmenami.
Čo sa stalo?
Farár, Janko Novotný, bol určený za delegáta
zúčastniť sa kongresu v Ríme za
Ostrihomskú arcidiecézu - vikariát Trnava.
Bola to veľká pocta pre osobu
tohto kňaza.
Kongres v Ríme pojednával o úcte k Božskému
Srdcu Ježišovmu. Pri tejto príležitosti si tunajší
farár Janko Novotný vyžiadal povolenie na verejnú
úctu Božského Srdca nielen pre biskupské mesto
Trnavu, ale aj pre svoju farnosť v Tesároch.
A tak od roku 1909 sa tradične konajú púte a po
tesársko-mlynianskych uliciach sa procesiou
vzdáva hold Božskému Srdcu Ježišovmu.
Naša púť, vyjadrujúca úctu Božskému Srdcu
Ježišovmu, patrí k najstarším púťam na Slovensku...
Chcelo by sa povedať, že nie je dôležité ako dlho sa púť koná...
Chcelo by sa povedať, čo púť pre mňa znamená...
Váš duchovný otec Peter
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Zo života farnosti

14. 2. 2008 – Nitrianska diecéza
Za hlaholu zvonov, na pravé poludnie, sme privítali nové usporiadanie
diecéz na Slovensku. Naša farnosť od toho dátumu bude patriť už pod
Nitrianske biskupstvo.

23. 2. 2008 – birmovanci „Vieska“
Mladí z Viesky n. Žitavou, pripravujúci sa
na sviatosť birmovania, prišli pomôcť na
faru nachystať drevo na zimu.

29. 2. 2008 – birmovanci „TM“
Za sychravého počasia pomáhali vo farskej
záhrade birmovanci z Tesárskych Mlynian.
Zo záhrady sa vynášali kamene, poukladala
sa tehla, odnášali sa popílené konáre... Za
tým všetkým pozvánka na slovenské
halušky.

1. 3. 2008 – birmovanci „TM“
Umývanie okien na fare, ukladanie
historických kníh do novej knižnice – to
bola
pomoc
zo
strany
dievčat
pripravujúcich sa na sviatosť birmovania.

5. 3. 2008 – poklona
Dekrétom biskupského úradu bol pre našu farnosť určený 5. marec ako
deň Eucharistickej poklony. Veriaci z farnosti sa pred vyloženou sviatosťou
Oltárnou modlili podľa stavov - deti, mládež, ženy, muži, rodiny.

Zo života farnosti
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25. 3. 2008 – výlet pri leva
Čas veľkonočných prázdnin využili mladí na
výlet k Vozokanskému pamätníku. Okrem
tradičných hier pri levovi sa mladí stretli ešte
navečer, aby sa nechali povzbudiť
životopisným filmom o sv. Rite.
marec - apríl 2008 – úprava farského
dvora
Počas mesiacov marec a apríl finišovali, po
takmer dvoj-ročnom období, brigády na
farskom dvore, kde by sa mal pripraviť
priestor na rekreačno-športové chvíle pre
matky s deťmi.
apríl 2008 – oprava kostola na Vieske
Začiatkom apríla sa začali rekonštrukčné práce na
filiálnom kostole sv. Juraja vo Vieske nad Žitavou.
Havarijný stav priečelia a veže si vyžadoval generálnu
opravu.
19. 4. 2008 – púť do Krakowa
Dva autobusy sa o pol noci pohli smerom k poľským hraniciam, aby si
v Krakowe vykonali púť k Božiemu milosrdenstvu. Na miestach, kde sa
sestre Faustíne zjavoval Ježiš Kristus, si veriaci pripomenuli vzácne Božie
vlastnosti, akými sú milosrdenstvo a odpustenie.
11. 5. 2008 – prvé sväté prijímanie
Celkovo 29 detí sa v tomto roku stretlo
tajomným spôsobom s osobou Ježiša Krista,
keď ho prvý krát prijali v Eucharistii.
24. 5. 2008 – svätý Urban
Na sviatok svätého Urbana, patróna vinohradníkov a viníc, sa konala svätá
omša vo viniciach, pri ktorej sa ďakovalo aj prosilo za úrodu. Po svätej
omši boli veriaci pozvaní na gulášové agapé.
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Prestavujeme farský kostol

Barokový oltár Zvestovania Pána
Oltár je jedným z najdominantnejších prvkov v chráme, ktorý si
všimneme. Upúta nás jeho majestátnosť, rozmery, možno atypické
zobrazenie, a možno nás nadchne autorova fantázia a jednotlivé
prepletenie rôznych tém, ideí, motívov. Obdivujeme s akou precíznosťou je
oltár zhotovený, ako dodáva priestoru chrámu svoju osobitnosť, ale až keď
ho začneme podrobne si všímať objavíme neuveriteľné množstvo detailov
a odkazov, ktorým mnohokrát ani nerozumieme a nevieme ich dešifrovať.
A práve na spoznanie a objasnenie si týchto, nám možno
nezrozumiteľných ale dôležitých prvkov v nádhernom chráme sa budeme
zameriavať v tomto seriáli.
V minulom čísle sme si predstavili históriu a vznik oltára, popísali
jednotlivé plastiky, ktoré sú jeho súčasťou. V tejto časti sa zameriame na
dva prvky umiestnené na jeho vrchole, ktoré možno prehliadame najviac.
Hneď pod mramorovou baldachýnovou strieškou, ktorú držia v ruke
dvaja anjeli, je umiestnená archa zmluvy a nad ňou je tabuľka
s hebrejskými nápisom:

יהוה

čo čítame ako JHWH. Jahve je meno

židovského Boha. Meno bolo pre Židov tak posvätné, že ho nevyslovovali
a namiesto neho používali synonymá „Adonaj“ alebo „Elohim“.
Do slovenčiny Božie meno - JHWH prekladáme „Som, ktorý som.“
Archa zmluvy bola podľa tradície posvätná zlatá truhlica. V jej
vnútri boli uložené dve kamenné tabule Desatoro. Bližší opis archy zmluvy
nájdeme v knihe Exodus kapitola 25.
Druhým výnimočným elementom, ktorý je na vrchnej časti oltára a
nachádza sa priamo pod archou je tabuľka s nápisom: „Et Verbum caro
factum est.“ Preklad z latinčiny znie: „A Slovo sa telom stalo.“ Tento čisto
biblický text nachádzame v úvode Jánovho evanjelia (Jn 1, 14).

Prestavujeme farský kostol
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Čo však znamenajú slová Svätého Písma :
„ET VERBUM CARO FACTUM EST“?
Hovoria o tom, že Druhá božská osoba, Boží Syn, ktorý sa tiež
nazýva Slovo, vzal na seba ľudské telo a žil na zemi ako človek. Hebrejské
meno Ježiš (Ješua) znamená Spasiteľ(Záchranca) alebo Vykupiteľ. Grécke
meno Kristus znamená Boží Pomazaný (po hebrejsky Mesiáš). Syn Boží
sa stal človekom preto, aby nás slovom a príkladom učil a svojou smrťou a
zmŕtvychvstaním vykúpil.
Cez Mojžiša ustanovil Boh s nami - jeho ľudom zmluvu, spísanú na
dvoch kamenných tabuliach, dostali sme zákon.
V Kristovi nám zjavil Boh svoju nekonečnú lásku.
Zákon a láska, dve zložky kresťanstva, viery ktorú žijeme a v ktorej žijeme.
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Téma, udalosti, interview

Rozhovor s prvoprijímajúcimi deťmi
Prvé sväté prijímanie
Dňa 11.mája 2008 bola v našej farnosti slávnosť prvého svätého
prijímania. Ku sviatosti prvýkrát pristúpili tretiaci ZŠ Štefana Moysesa
v Tesárskych Mlyňanoch. O tom ako sa na tento, v ich doterajšom živote
výnimočný deň pripravovali, nám porozprávali v nasledujúcich
rozhovoroch. Odpovede sú autentické, tak ako ich deti vlastnoručne
napísali.
Milé deti, onedlho Vás čaká niečo, čo ste ešte zatiaľ nemali možnosť zažiť.
Pristúpite k prvému svätému prijímaniu, prvýkrát prijmete do svojho
srdiečka samého Pána Ježiša.
Určite sa všetci na túto chvíľu veľmi tešíte.
-Povedzte nám ako sa pripravujete?
- Sofika Pravdová
-Marek Nehéz
-Erik Lipnický

-Branko Švarba
-Viete nám povedať, čo vlastne je Eucharistia ?
-Nikolka Mankovecká
-Radko Danko
-Viktória Mužíková
-Zuzka Jančová
-Andrej Lipnický

Téma, udalosti, interview
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-Kto vie, kedy ustanovil Pán Ježiš Eucharistiu ?
-Majka Čikelová
-Martinka Kériová
-Terezka Bertová
-Alexandra Babocká

-Čo musíte najskôr urobiť, aby ste mohli prvýkrát prijať Ježiška ?
-Lívia Lintnerová
-Veronika Masárová
-Karolínka Gašparíková
-Na tento prekrásny deň sa určite všetci tešíte, ale možno aj trošku
bojíte. Čo myslíte, čo urobíte ako prvé, keď ráno vstanete v tú krásnu
májovú nedeľu ?
-Regina Dekaiová
-Zuzka Majlátová
-Viktorka Lipnická
-Lucka Martincová
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Téma, udalosti, interview

-Komu môžete najviac ďakovať za to, že budete mať možnosť zažiť
túto prekrásnu chvíľu ?
-Timea Chmelárová
-Adam Kopačka
-Radka Danková
-Marián Bitara
-Michaela Pavlíková
-Na záver položíme jednu otázku aj dôstojnému pánu farárovi.
Dôstojný otec, už niekoľkokrát privediete deti pred oltár, aby ste
s nimi prežili ten krásny okamih prvého svätého prijímania. Mali ste
možnosť spoznať rodiny prvoprijímajúcich, s deťmi sa stretávate na
hodinách náboženstva, v kostole, ako vidíte ich prípravu na túto udalosť ?
Koľko detí pristúpi ku sviatosti ?
„Odpoviem najprv na tú ľahšiu otázku a to že detí na sv. prijímaní v tomto
roku dvadsaťdeväť.
No a čo sa týka druhej otázky – ako vidím ich prípravu… Viete, to máte tak,
ako keď učíte dieťa šnurovať topánky, nejde to hneď. Chce to trpezlivosť a
čas. Dospelý človek už nerozmýšľa, ktorú šnúrku na topánke ako chytiť,
keď ich chce zviazať. Robí to spontánne…
Prípravu vidím pozitívne, hoci vždy sa dá čo dobiehať. Mám nádej, že
všetky deti, ale najmä tie, ktoré vnímajú nejednotu medzi rodičmi, budú
zveľaďovať vzťah ku Kristovi, ktorý vie pochopiť, potešiť a povzbudiť.“
Ďakujem za rozhovor.
Prvoprijímajúcim deťom, ich rodičom aj dôstojnému otcovi želáme
veľa Božích milostí, zdravia, aby mohli v očakávaný a vytúžený deň
nevinne stáť pred oltárom v bielych rúchach, so sviecami v rukách a prijať
Ježiška.

Myšlienka, nielen pre dospelých
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Vzdialenosť
Jedného dňa sa Meher opýtal svojich žiakov: „Prečo ľudia na
seba kričia, keď sú nahnevaní?“
Žiaci sa na chvíľu zamysleli. „Lebo sme rozčúlení“ – odpovedal
jeden z nich – „preto kričíme.“
„Ale prečo máš kričať, keď ten druhý je vedľa teba? – spýtal sa
Meher - nemôžeš hovoriť potichu? Prečo kričíš, keď sa na niekoho
hneváš?“
Odpovede boli rôzne, ale ani jedna Mehera neuspokojila.
Napokon vysvetlil: „Keď sa dvaja ľudia na seba hnevajú, ich srdcia
sú veľmi vzdialené.
Aby túto vzdialenosť prekonali a počuli sa, musia kričať. Čím viac sa
hnevajú, tým viac musia kričať, aby sa na takú veľkú vzdialenosť
počuli.“
Potom sa opýtal: „Čo sa stane, keď sa dvaja zamilujú? Nekričia, ale
rozprávajú sa nežne. Prečo? Ich srdcia sú si veľmi blízke.
Vzdialenosť medzi nimi je nepatrná.“ Meher pokračoval:
„Keď sa zamilujú ešte viac, čo sa stane? Už ani nehovoria, iba
šepkajú. Nakoniec už nepotrebujú ani šepkať, len sa na seba dívajú.
Tak je to, keď sa dvaja milujú.“
Napokon Meher povedal: „Keď sa rozprávate, nedovoľte, aby sa
vaše srdcia od seba vzdialili, nehovorte slová, ktoré ich odďaľujú,
lebo príde deň, keď bude vzdialenosť taká veľká, že nebudete môcť
nájsť cestu späť.“
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Detský kútik

Milé deti...
V tomto čísle nášho časopisu sa budeme venovať púti, urobíme si
svoju vlastnú púť. Chcete vedieť akú, tak sa na to poďme spoločne pozrieť.
Kto z vás vie, čo je púť? Púť, je odvodená od slova putovať, ísť
niekam , za niečím. My budeme v našej farnosti putovať k Božskému Srdcu
Ježišovmu. Tento rok je u nás už 99-ty krát.
Ježiškove srdce je tak veľké, láskavé a milosrdné, že i keď ho
veľakrát nahneváme alebo zarmútime cez našich blízkych, tak nám vždy
odpustí. Skúsme si dať tento rok predsavzatie. Pýtate sa aké? Každý z vás
sa určite teší na púť, keď mu rodičia kúpia nejakú sladkosť, či hračku v
stánkoch, ktoré bývajú rozložené pred kostolom. Skúsme byť trpezliví a
pozorní na svätej omši a odložme kúpu nejakej už spomínanej maličkosti
až po skončení celej svätej omše. Vydržme, aj keď sa pôjde s procesiou,
veď to vlastne ideme so samým Ježiškom. Predsa nám to nikto všetko
nevykúpi a potom si budete môcť vybrať to, čo naozaj budete chcieť... bude
to NAŠA PÚŤ!
A aby som vám to trošku spestrila, pripravila som pre vás hru:

Pravidlá hry:

sú rovnaké ako pri hre Človeče nehnevaj sa!
Hádže sa kockou a s figúrkou sa posúva o počet bodov na kocke.
Ak zostaneme stáť na symbole ♥, tak sa posunieme o 3 políčka
dopredu a ak zastaneme na políčku so symbolom – , tak sa vrátime
o 3 políčka naspäť. Ak zastaneme na políčku ● , tak musíme ísť
dlhšou cestou, t.j. smerom hore.
Prajem vám veľa zábavy a príjemných chvíľ pri hre s vašimi blízkymi.

Výhercovia zo súťaže z minulého čísla Plamienka:
Martin Drgoňa
Juraj Drgoňa
Lukáš Končál
Marek Horvath

martindrgona@azet.sk
jurgo8@azet.sk
xlukasx951@azet.sk
kamen13@azet.sk

Detský kútik
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Farské oznamy

Sväté omše
Tesárske Mlyňany pondelok, sobota
utorok, štvrtok, piatok
nedeľa
Vieska nad Žitavou streda večer
nedeľa 9.00

ráno
večer
7.30 a 10.30

Birmovné stretnutia

Tesárske Mlyňany - piatok po sv. omši
Vieska nad Žitavou - streda po sv. omši

Modlitbové stretnutia

mladých - v sobotu o 18.00 vo Farskej klubovni
otcov - po rodinách (kontaktovať: 037/6334358)
matiek - po rodinách (kontaktovať: 037/6334292)

Stretnutia pre deti Tesárske Mlyňany - detský spevokol – nácvik v sobotu v kostole o 14.00
Vieska nad Žitavou - v sobotu večer na Obecnom úrade
Biblické stretnutia na Fatimské soboty o 18.00 vo farskom kostole

Náklady na výrobu jedného čísla časopisu činia: 5,-Sk
Za váš finančný príspevok budeme vďační.
Tradičná púť k Božskému Srdcu Ježišovmu
Program:
30. máj 2008 (piatok)
17.00 – krížová cesta
18.00 – svätá omša
31. máj 2008 (sobota)
15.00 – 17.00 svätá spoveď
17.00 – 18.00 večeradlo
18.00 – svätá omša a procesia
19.30 – spoločný program
1. jún 2008 (nedeľa)
10.30 – slávnostná svätá omša
celebruje Mons. Štefan Vrablec, biskup
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