
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  

27. CEZROČNÁ NEDEĽA 
7. október 2018 

Liturgický kalendár:  
Štvrtok: Svätého Jána XXIII., pápeža, ľ. spomienka 
NEDEĽA: 28. CEZROČNÁ NEDEĽA 
 

Časy a úmysly sv. omší:  
PO 8.10. Hniezdne 7.00 † Judita Šidlovská a Rudolf Petráš 
UT 9.10. Forbasy 17.00 † Viera Olekšáková a Pavol Dubjel 
ST 10.10. Hniezdne 18.00 - pre deti † Brigita a Róbert Raab 
ŠT 11.10. Forbasy 17.00 za zdravie a Božie požehnanie  
PIA 12.10. Hniezdne 18.00 - pre mládež † Mária Šefferová 
SO 13.10. Hniezdne  18.00 - vigílijná † Milan Hurkala 

NE 14.10. 
Forbasy 9.00  ZBP rodina Jany Šidlovskej 

Hniezdne 10.30 PRO POPULO / za veriacich farnosti  
 

♦ OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI modlitby posvätného ruženca začneme a skončíme spevom mariánskej piesne. 

♦ MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC: 18. októbra 2018 (štvrtok) sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej               
modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi preto                
na stránke www.miliondeti.sk pripravila didaktické materiály pre farnosti, školy či spoločenstvá. Spojme sa 18.              
októbra v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete! 

♦ OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva majú v úmysle prijať:  Jozef HREBÍK (Hniezdne) a  Klaudia KONKOĽOVÁ             
(Spišská Belá). Ohlasujú sa 1. krát Kto by vedel o manželskej prekážke, nech to ohlási na fare.  

♦ HRF a PRF prosím o stretnutie v STREDU 10. októbra 2018 o 18.30 na fare.  

♦ OPRAVA ORGANU (hrací stôl) v Kostole sv. Bartolomeja - začiatok je naplánovaný na nasledujúci týždeň a trvať                 
by mala dva mesiace.  

♦ BOJ PROTI HLADU: Vincentínska rodina organizuje 12. ročník celoslovenskej verejnej zbierky na zmiernenie             
chudoby ľudí v krajinách: Haiti, Honduras, Albánsko, Rusko, Ukrajina a Slovensko. Podporiť ju budete môcť na                
budúcu nedeľu po sv. omši zakúpením si srdiečok, ktoré budú rehoľné sestry predávať.  

♦ DARY: Pri príležitosti životného jubilea daroval Štefan Alexik  50€ . Bohuznáme darovali  10€  a  20€ . 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 - 30. september 2018 

 20 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    15 24 35 53 29    156 

Hniezdne 
NE 10.30   2 20 71 76 89 73 15 13 13 372 

Forbasy 
NE 9.00  2 7 27 52 56 59 31 2 3  239 

 

SUMMA SUMMARUM:  V nedeľu bolo v Hniezdnom  na dvoch nedeľných sv. omšiach  528 veriacich, ktorí darovali nejaký                 
milodar na kostol,  najviac bolo vhodených 20 centových mincí: 1č2 ks (53+89 ks) .  Vo Forbasoch bolo  239 veriacich, ktorí darovali                    
nejaký milodar na kostol,  najviac bolo vhodených 20 centových mincí (59 ks) .  V celej farnosti (Hniezdne+Forbasy) bolo                 
vhodených najviac 20 centových mincí: 201 ks (53+89+59 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. 


