
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hniezdne 
Farský úrad sv. Bartolomeja, Hniezdne č. 6, 065 01 Hniezdne, SR 
tel.: 052 432 33 93; email: farnosthniezdne@gmail.com; www.farnosthniezdne.sk 

 
FARSKÉ OZNAMY  
14. cezročná nedeľa 

8. júl 2018 
Liturgický kalendár:  

Streda: Svätého Benedikta, opáta, spolupatróna Európy, sviatok 
NEDEĽA: 15. CEZROČNÁ NEDEĽA  
 

Časy a úmysly sv. omší:  

PO 9.7. Forbasy  17.00 ZBP Marta a Vlado Korsch (15 rokov manželstva) 
Hniezdne 18.00 † Anna a Pavol Kubis  

UT 10.7. Forbasy  7.00 !! †  z rodiny Polomčák a Ružbašan 
ST 11.7. Hniezdne 7.00 !! † Ema Korschová 
ŠT 12.7.    
PIA 13.7.    
SO 14.7. Hniezdne 18.00 - vigílijná † Leo Simák 

NE 15.7. 
Forbasy 9.00  PRO POPULO - za ľud (veriacich) farnosti 

Hniezdne 10.30 ZBP rodina Jakuba Osvalda 
 

♦ POZVÁNKA: v sobotu 14. júla 2018 o 14:30 hod. sa v Bratislave uskutoční pochod Hrdí na rodinu . Pochodu sa môžu zúčastniť                     
tí, ktorí sa neboja ukázať, že otec a mama sú pre deti to najlepšie. Program pre deti je pripravený. Na výveske je plagát a bližšie                         
informácie sú na stránke  hrdinarodinu.sk .  

♦ NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE P18 sa tento rok uskutoční v Prešove 26. – 29. júla 2018. Všetkých pozývam. Je lepšie                   
raz zažiť, ako stokrát rozprávať. Bude to stáť za to. 

♦ 200. VÝROČIE KOSTOLA SV. BARTOLOMEJA bude v roku 2020. Pripravujeme, okrem iného, aj jubilejnú publikáciu o                
kostole a farnosti. Ak by ste mali historické fotografie kostola a cirkevných obradov, prosíme o zapožičanie, radi by sme to pri                     
tejto príležitosti využili.  

♦ DARY: Rodina Petra Marchevku darovala na kostol  100€ . Z pohrebu Petra Čorovčáka darovali  50€ . Pán Boh zaplať! 

 

DARUJ NA KOSTOL 1% ZO SVOJICH PRÍJMOV 
Priebežne informujme ako sa nám darí napĺňať túto silvestrovskú výzvu.  Zmyslom výzvy je zvýšiť príjmy farnosti. Ako to                  
zrealizovať?  Ak platí, že 10% príjmov mi nepatrí (a mám to rozdať), darujem aspoň 1% na kostol . Znamená to, že ak mám                      
príjem napr.  400€ mesačne, mal by som mesačne darovať 4€ , 4 nedele v mesiaci po 1€, ak mám príjem 800€, mal by som darovať 4                         
nedele v mesiaci po 2€...  Ak každý zúčastnený na sv. omši vhodil do košíčka jednu mincu / bankovku, potom vychádza tento                     
obraz, dozvedáme sa, či sa nám darí dostať k darovaniu na kostol jedného percenta zo svojich príjmov:  

POČET VHODENÝCH MINCÍ / BANKOVIEK “DO ZVONČEKA” / DO KOŠÍČKA - 1. júl 2018 

 50 EUR 10 EUR 5 EUR 2 EUR 1 EUR 50 centov 20 centov 10 centov 5 centov 2 centy 1 cent SPOLU  

Hniezdne 
SO 18.00 

1  1 11 26 26 48 24 12 6 20 175 

Hniezdne 
NE 10.30   3 18 58 71 86 47 12 5 18 318 

Forbasy 
NE 9.00  1 5 25 39 32 55 23 3   183 

 

SUMMA SUMMARUM:  V nedeľu bolo v Hniezdnom  na dvoch nedeľných sv. omšiach  493 veriacich, ktorí darovali nejaký                 
milodar na kostol,  najviac bolo vhodených 20 centových mincí: 134 ks (48+86 ks) .  Vo Forbasoch bolo  183 veriacich, ktorí darovali                    
nejaký milodar na kostol,  najviac bolo vhodených 20 centových mincí (55 ks) .  V celej farnosti (Hniezdne+Forbasy) bolo                 
vhodených najviac 20 centových mincí: 189 ks (48+86+55 ks).  Poznámka: Iste, nejde o presné, ale o relatívne / priemerné čísla,                    
pretože niekto bol na sv. omši dvakrát, na sv. omši boli aj deti, niekto nevhodil do košíčka nič a ďalší dve mince, ap. 


