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 HNIEZDO  3-4/2023 
 Časopis veriacich Rímskokatolíckej farnosti Hniezdne  s filiálkami Forbasy a Kamienka  - 8. ročník  - 15. január 2023 

 P r o g r a m   m i s i í   v o   f a r n o s t i    H n i e z d n e 
 21. - 29. január 2023 

 „Nebeské kráľovstvo sa priblížilo...“ Mt 4,17 

 SOBOTA 
 21.1.2023 

 18.00  Sv. omša -  ZAČIATOK MISIÍ  Adam, kde si? 

 NEDEĽA 
 22.1.2023 

 9.00 Forbasy 
 10.30 
 11.30 
 15.00 
 16.00 

 Sv. omša s misijnou kázňou                              Všetci, čo ste pokrstení... 
 Sv. omša s misijnou kázňou 
 Stretnutie s mládežou  Poďte a uvidíte! 
 Pobožnosť  + katechéza pre ženy 
 Film „Ježiš“ 

 PONDELOK 
 23.1.2023 

 8.00 
 9.00 
 18.00 
 18.50 

 Sv. omša s misijnou kázňou                              Tak ľahko možno zablúdiť 
 Program v ZŠ  zakončený sv. omšou 
 Sv. omša s misijnou kázňou                              Potrebujem Božie GPS? 
 Katechéza pre mužov 

 UTOROK 
 24.1.2023 

 8.00 
 16.00 
 17.00 Forbasy 
 18.00 

 Sv. omša s misijnou kázňou                             Vrátim sa k Otcovi 
 Sv. omša  s účasťou detí 
 Sv. omša s misijnou kázňou 
 Sv. omša s misijnou kázňou                             Smrť a čo potom? 

 STREDA 
 25.1.2023 

 8.00 
 16.00 
 18.00 

 Sv. omša s misijnou kázňou                             Potrebujem Cirkev? 
 Sv. omša  s účasťou detí 
 Sv. omša s misijnou kázňou                             Čo s našou túžbou žiť? 

 ŠTVRTOK 
 26.1.2023 

 8.00 
 17.00 Forbasy 
 18.00 

 Sv. omša s misijnou kázňou                             Náboženstvo alebo viera? 
 Sv. omša s misijnou kázňou a adoráciou 
 Sv. omša s misijnou kázňou a adoráciou    Poďme sláviť a prijímať! 

 PIATOK 
 27.1.2023 

 8.00 
 9.30 Forbasy 

 18.00 
 19.00 

 Sv. omša  + udelenie sviatosti  pomazania chorých 
 Sv. omša  + udelenie sviatosti  pomazania chorých 
 Sv. omša  +  obnova manželských sľubov  Láska  nikdy nezanikne 
 Stretnutie s mládežou  Chváľme a oslavujme Ho! 

 SOBOTA  8.00  Sv. omša s misijnou kázňou                             Dokážem sa modliť? 
 28.1.2023  17.30  Novéna k Panne Márii Matke ustavičnej pomoci 

 18.00  Sv. omša s misijnou kázňou                             Hľa, tvoja Matka! 
 NEDEĽA 
 29.1.2023 

 9.00 Forbasy 
 10.30 
 14.30 

 Sv. omša s misijnou kázňou                             Čo po misiách? 
 Sv. omša s misijnou kázňou 
 Sv. omša – ZÁVER MISIÍ                                       Kríž je znakom spásy 

 SVIATOSŤ 
 ZMIERENIA 

 deti  utorok 
 streda 
 štvrtok 
 piatok 

 od   15.30 (Hniezdne) 
 od   9.00  a od 15.30 (Hniezdne) 
 od   9.00  (Hniezdne) a od 16.00 (Hniezdne i Forbasy) 
 od 16.00  (Hniezdne) 

 Misie vo farnosti - to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. 
 V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: Neodmietni toto pozvanie! 

 Váš duchovný otec a pátri misionári 
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 Božia amnestia 
 Všetci  vieme,  čo  je  to  amnestia.  Po 
 voľbe  slovenského  prezidenta  bola 
 tiež  vyhlásená  amnestia.  Nastáva 
 vtedy  veľký  rozruch  u  ľudí, 
 ktorých  sa  tá  amnestia  môže 
 týkať  .  Hľadajú  sa  oznámenia, 
 presné  informácie,  vyzváňajú 
 telefóny,  píšu  sa  listy.  Ľudia  sa 
 pýtajú,  čo  treba  urobiť  ,  koho  sa 
 amnestia  týka,  od  koľko  rokov. 
 Lebo  skutočne  mnoho  ľudí  sa 
 vyhne  trestu  .  Prezident  urobil 
 veľké  gesto,  amnestia  bola 
 požehnaním  pre  mnohých.  Vďaka 
 nej  sa  stali  znovu  plnoprávnymi 
 obyvateľmi krajiny. 

 Amnestia pre Ninive 
 Amnestia  však  nie  je  vynálezom 
 našich  čias.  Nevynašli  ju  ani 
 staroveký  faraóni,  či  cisári, 
 nevynašli  ju  stredoveký  králi. 
 Amnestia  je  výmyslom  samého 
 Boha  . 

 Sväté  Písmo  to  hovorí  na  viacerých 
 miestach,  ale  typickým  príkladom 
 Božej  amnestia  je  mesto  Ninive  .  V 
 tomto  veľkom  meste  žijú  veriaci  v 
 Boha,  ale  ich  život  je  veľmi  ďaleko 
 od  Božích  prikázaní  .  Ako 
 epidémia  sa  rozšírili  hriechy  . 
 Rozmnožilo  sa  tam  zlo  a 
 neprávosť.  Podľa  spravodlivosti 
 ich  má  Boh  potrestať  ,  ale  On 
 posiela  vyvoleného  muža  -  Jonáša  , 
 ktorý  v  jeho  mene  ohlasuje  veľkú 
 amnestiu:  "Ak  priznáte  svoje  viny  a 
 zmeníte  svoje  konanie,  Boh  sa  zmiluje 
 nad  vami  a  odpustí  vám  všetko.  Ale  ak 

 sa  neobrátite,  ešte  40  dní  a  mesto 
 Ninive bude zničené..." 

 Ľudia  z  Ninive  uverili  Jonášovi, 
 priznali  vinu  a  kajali  sa  od 
 najmladších  po  najstarších.  Sám 
 kráľ  vydal  k  tomu  nariadenia  a  išiel 
 príkladom.  A  Boh  im  odpustil  vinu 
 - nepotrestal ich. 

 Amnestia v čase misii 
 V  čase  misií  posiela  nám  Boh 
 zvláštnych  vyslancov  -  misionárov, 
 aby  tu  v  jeho  mene  ohlásili 
 amnestiu. 

 Z  evanjelia  vieme,  že  k  Bohu 
 možno prísť dvomi cestami  : 

 CESTOU  NEVINNOSTI  -  takto  išla 
 Božia  Matka,  sv.  Jozef,  sv.  Ján,  sv. 
 Terezka, a mnoho iných. 

 CESTOU  POKÁNIA  -  tak  išiel  sv. 
 Peter,  sv.  Mária  Magdaléna, 
 Zachej,  pravý  lotor,  sv. Augustín, 
 obyvatelia Ninive a mnoho iných. 

 Viem,  že  v  tejto  farnosti  sú  ľudia  , 
 ktorý  môžu  povedať  s  mládencom: 
 "Pane,  prikázania  zachovávam  od 
 svojej mladosti"  . 

 Ale  sú  tiež  ľudia,  ktorí  potrebujú 
 prísť  k  Bohu  cestou  pokánia  .  Títo 
 potrebujú  Božiu  amnestiu  ,  lebo 
 čosi  ich  oddeľuje  od  Boha.  A  niet 
 hriechu,  niet  priestupku,  ktorý  by 
 Pán Boh nechcel odpustiť  . 

 On  nie  je  ako  my  ľudia,  lebo  my 
 často  nedokážeme  zabudnúť, 

 zmieriť  sa  .  Vieme,  ako  nábožný 
 Noe  preklial  svojho  Syna  Cháma. 
 Často  rodičia  preklínajú  svoje 
 vlastné  deti:  "Keby  si  sa  radšej  nebol 
 narodil.  Ber  sa  z  domu,  nechcem  ťa 
 viac vidieť v dome!" 

 Boh  chce  zabudnúť  na  všetko.  Na 
 to,  čo  sme  vyparatili  v  hneve  ,  v 
 nenávisti  ,  akoby  v  nepríčetnom 
 stave  ,  ale  aj  v  pomste  ,  i  vo  chvíli 
 slabosti  ,  ľahkomyseľnosti  alebo 
 pri návale  pokušenia  . 

 Využime čas 
 Zakorenil  sa  medzi  veriacimi  zlý 
 zvyk:  Kým  je  človek  mladý,  nech  sa 
 vyblázni  a  potom  v  starobe  nech 
 slúži  Bohu.  Teraz  niet  času  na 
 Božie  veci,  potom  keď  zostarnem 
 budem  chodiť  do  kostola  a 
 odmodlím  všetko  zanedbané. 
 Bohu  chceš  obetovať  zostatky 
 lásky, ktorú svet už neprijíma? 

 Možno  stretnúť  človeka,  tiež 
 "veriaceho",  ktorý  nemá  čas  na  sv. 
 omšu,  ani  na  misie  nepríde  a 
 blízkym  tvrdí:  “Nechajte  ma,  keď 
 ochoriem,  zavolám  kňaza  a  dám  sa 
 zaopatriť“.  Nerobme to. 

 Keď  nám  Boh  cez  blížiace  sa  misie 
 ponúka amnestiu, prijmime ju. 

 Nevieme,  či  nám  ju  ponúkne  vo 
 chvíli  smrti.  Veľa  ľudí,  čo  sa  večer 
 uložili  na  odpočinok,  ráno  už 
 nevstali.  Pamätáme,  ako  Ježiš 
 plakal  nad  obyvateľmi  Jeruzalema, 
 lebo  "nepoznali  čas  svojho 
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 navštívenia"  .  Obyvatelia  Sodomy  i 
 obyvatelia  Jeruzalema  zotrvávali  na 
 svojom,  že  nepotrebujú  pokánie,  a 
 to bola ich záhuba. 

 Vyplnili  sa  na  nich  slová  Písma, 
 kde  sa  hovorí  o  Múdrosti:  „Pretože 
 som  vás  volala,  a  vy  ste  sa  vzpierali, 
 vystrela  som  ruku,  no 
 nikto  si  to  nevšímal...aj 
 ja  sa  budem  z  vašej 
 záhuby  smiať“  (Prísl  1, 
 24 – 26). 

 Nebola  to  Božia 
 pomsta.  Bohu  je 
 cudzie  pomstiť  sa. 
 Boh  je  Láska.  A 
 ľuďom  sa  vtedy  zle 
 vodí,  keď  ich  Boh 
 opustí,  keď  zadrží 
 svoje  požehnanie.  Je 
 preto  nebezpečné 
 nechávať  pokánie  na 
 chvíľu smrti. 

 Skúsený,  múdry 
 učiteľ  často  hovoril 
 svojim  deťom  i 
 vnukom: 

 "Nenechávajte 
 veci  Božie  na 
 starobu.  Nie  je 
 to  jednoduché. 
 V  starobe  sa  nechce 
 vstať,  bolia  nohy,  trápi 
 reuma,  vynecháva  srdce. 
 Rozvíjajte  vieru,  kým  ste 
 mladí  a  na  starosť, 
 akoby ste ju našli." 

 Sú  takí,  ktorí  by  radi  využili  misie, 
 počúvali  náuky,  prišli  do  kostola, 
 ale  choroba  im  nedovolí.  Preto 
 každý,  kto  len  môže,  nech  využije 
 tento  mimoriadny  čas  milosti  . 
 Misie  -  to  je  čas  premodlený  . 
 Misionári,  ktorých  Boh  pošle,  sú 

 pre  túto  prácu  špeciálne 
 pripravovaní  a  Cirkvou  vyslaní  .  Sú 
 to  rehoľníci,  redemptoristi, 
 ktorých  rehoľa  už  tretie  storočie 
 koná  misie  podľa  vzoru 
 zakladateľa sv. Alfonza. 

 U  nás  nebola  50  rokov  možnosť 
 konať  misie  (kedysi  boli  priamo 
 nariadené  pre  farnosť  každých  10 

 rokov),  tým  naliehavejšia  je 
 potreba obnovy nás všetkých. 

 Keď  pri  Damasku  pochopil  Šavol, 
 že  poblúdil  a  koná  zle,  zvolal:  "Pane, 
 čo  mám  robiť?"  Vtedy  počul  hlas: 
 "Vstaň  a  choď  do  mesta,  tam  ti  povedia, 
 čo máš robiť".  (Sk 9,6). 

 Čo  mám  robiť?  - 
 pýta  sa  dnes 
 človek,  ktorý 
 poblúdil  a  koná 
 zlo.  Píše  listy  do 
 novín,  hľadá 
 odpoveď  v  rádiu, 
 v televízii. 

 Boh  ti  ponúka 
 ďalšiu  príležitosť: 
 Misie,  ktoré  v 
 našej  farnosti 
 začnú  21.  januára 
 2023  a  budú  trvať 
 8 dní. 

 Neplánujte  v 
 týchto  dňoch 
 žiadne  výlety, 
 zábavy,  či  iné 
 podujatia.  Je  to 
 jedinečná 
 príležitosť 
 zastaviť  sa  a 
 počuť  odpoveď  na 
 otázku:  "Pane,  čo 
 mám  robiť?"  Veď 

 misie  -  to  je  skoro  30  príhovorov  o 
 podstatných  otázkach  života  a 
 viery,  to  sú  piesne,  slávnosti  a 
 mimoriadna blízkosť Boha. 

 P. Michal Zamkovský, CSsR 

 Kresba P. Michala Zamkovského 
 v prevedení Kláry Fidermakovej. 



 4 

 Podmienky 
 dobrých misií 
 Pripravujeme  sa  na  veľkú  udalosť  v  našej  farnosti,  pripravujeme  sa  na  ľudové  misie.  Hovorili  sme,  že 
 to  sám  Boh  vyhlasuje  ústami  misionárov  svoju  veľkú  amnestiu.  Sú  to  ľudové  misie,  to  znamená  misie 
 pre  všetkých,  pre  celý  Boží  ľud.  Boh  sa  chce  cez  misie  mimoriadne  stretnúť  so  všetkými  farníkmi. 
 Každému  má  čosi  vážne  oznámiť.  Tým  verným,  najhorlivejším,  i  tým  ľahostajným,  ale  aj  tým,  čo  sú 
 ďaleko,  čo  sú  ponorení  v  hriechu  a  otroctve  zla.  Keď  však  majú  misie  každému  priniesť  úžitok,  treba 
 splniť určité podmienky: 

 1. MÁME VYPOČUŤ TO, 
 ČO NÁM BOH CHCE 

 POVEDAŤ 

 Je  to  prvá  a  základná  podmienka 
 úspešnosti  misií.  Nestačí  prísť  na 
 začiatok,  prípadne  stavovskú 
 náuku  a  potom  koniec.  Kto  už 
 dopredu  takto  plánuje,  ten 
 uzatvára  srdce  a  misie  neprežije. 
 Moje  predsavzatie  je:  Vypočuť  čo 
 najviac  misijných  príhovorov. 
 Príhovory  budú  ráno  i  večer,  vždy 
 iné  ,  ale  kto  by  celkom  ráno 
 nemohol,  nech  prichádza  večer.  Sú 
 mnohí,  ktorí  si  na  misie  vybavia 
 dovolenku  alebo  náhradné  voľno, 
 lebo  misie  nie  sú  každý  rok.  Treba 
 tak  zariadiť  prácu  v  dome,  aby  v 
 tých  dňoch  nebolo  nič  dôležitejšie 
 ako  Boh  a  moja  spása  .  Už  toto 
 rozhodnutie  Boh  požehná.  Kto 
 celkom  nechce  využiť  čas  misií,  ten 
 si  výhovorky  nájde.  Ale  to  už  je  jeho 
 vec.  Naopak,  ten,  kto  naozaj  chce, 
 nájde  si  čas  na  všetko  -  na  prácu, 
 na  štúdia,  ale  aj  pre  Boha.  Kto 
 nechce, ten nemá čas celý život. 

 2. MODLITBA 

 Misionári  tvrdia,  že  kde  vo  farnosti 
 nie  sú  pripravené  misie,  tam  je 
 polovičný  úžitok.  Viete,  že  pre 
 siatie  treba  pripraviť  pôdu.  Tú 
 zohráva  veľkú  úlohu  modlitba. 
 Pred  misiami  i  počas  misií.  To,  čo 
 budeme  počúvať,  treba  premyslieť, 
 premodliť,  aby  sa  mohlo  zakoreniť 
 a  vyklíčiť.  Okrem  toho,  máme 
 doma  toľko  vecí,  za  ktoré  máme 
 prosiť.  Často  si  nevieme  rady. 
 "Proste  a  dostanete,  hľadajte  a  nájdete" 
 -  hovorí  Ježiš.  Boh  pomôže,  ale 
 musíme  prosiť.  Toľko  sa  dnes  píše 
 o  tom,  ako  zlepšiť  človeka  i  svet.  Je 
 to  potrebné,  ale  nestačí.  Ježiš,  keď 
 prišiel  na  zem,  nepovedal:  "Píšte 
 knihy,  robte  prednášky,  konferencie..."  , 
 ale  povedal:  "Proste!  Modlite  sa!  Tu 
 pomôže  len  modlitba  a  pôst!..."  Matka 
 Božia  nefilozofuje  nad  zlom  vo 
 svete,  ale  často  pripomína:  Vezmite 
 do  rúk  ruženec...  Modlitba  a 
 pokánie,  to  je  Boží  liek  na 
 vylepšenie  sveta.  My  skúšame 
 všeličo  iné,  preto  prešľapujeme  na 
 mieste. 

 V  našej  farnosti  pred  misiami 
 začneme  Novénu  k  Duchu 
 Svätému,  aby  misie  boli 
 požehnané.  Vy  sa  tiež  i  doma 
 modlite,  aby  v  tých  dňoch  Otec, 
 ktorý  je  v  nebi  dal  "dobré  veci  tým,  čo 
 ho prosia"  . 

 3. SÚSTREDENIE 

 To  je  tretia  podmienka.  Pravdu 
 mal  básnik,  keď  písal:  "Hlasnejšie 
 než  v  rozhovoroch,  Boh  hovorí  v 
 tichu..."  Najideálnejšie  podmienky 
 sú  v  kláštore,  ale  kto  si  môže 
 dovoliť  taký  "luxus"?  Nie  každý  sa 
 dostane  na  uzavreté  duchovné 
 cvičenia  do  kláštora.  Ľudové  misie 
 sa  konajú  vo  farnosti.  Môžeme  sa 
 však  pokúsiť  urobiť  celú  farnosť 
 akoby  kláštorom,  kde  sa  bude 
 uvažovať  o  veľkých  dielach 
 Božích  .  Viem,  že  treba  ísť  do 
 práce,  žiť  medzi  ľuďmi,  kde  je  veľa 
 zhonu,  hluku  i  hudby.  Predsa 
 sa  však  treba  usilovať  o  ticho 
 a  sústredenosť.  Cez  misie 
 nekonáme  svadby.  Vylúčime  tiež 
 kino,  divadlo,  či  televíziu  . 
 Stíšime  rádiá,  mobily,  aby  sme 
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 mohli  lepšie  počuť  Boží  hlas.  V 
 tých  dňoch  dávame  prednosť 
 Bohu.  Prinesie nám to veľký osoh. 

 4. APOŠTOLÁT 

 Koľko  reklamy  je  dnes  všade  okolo 
 nás.  Božie  veci  nepotrebujú 
 reklamu,  ale  vyžaduje  sa  živé 
 svedectvo  tých,  čo  uverili.  Ježiš 
 povedal  svojim  učeníkom:  "Budete 
 mi  svedkami...  "  To,  čo  tu  počujete, 
 máte  zaniesť  domov,  máte  o  tom 
 hovoriť  s  kolegami,  so  susedmi,  so 
 známymi  .  "Jeden  druhého 
 povzbudzujte,  kým  trvá  ono  "dnes"...  - 
 vyzýva list Hebrejom. 

 Pozvime  na  misie  tých  čo  váhajú, 
 tých,  čo  nemajú  odvahu  vrátiť  sa. 
 Misie  často  ovplyvnia  celý  život. 
 Ľudia  ti  budú  vďační  za  pozvanie. 

 Nie  jeden  človek  by  sa  už  chcel 
 vrátiť,  ale  chýba  mu  odvaha.  Čaká 
 na pozvanie. 

 Treba  skutočne  obdivovať  ako  sa 
 všade  vnucuje  zlo.  Vytrvalo  pôsobí 
 a  chce  získať  človeka  :  "Synovia  tohto 
 sveta  sú  usilovnejší  ako  synovia  svetla." 
 Nikomu  sa  nechceme  vnucovať,  ale 
 môžeme  ľudí  osloviť  .  Možno  sa 
 vám  niekto  vysmeje,  možno  niekto 
 povie:  Ja  to  všetko  poznám,  ja  nič 
 nepotrebujem. Čo na to povedať? 

 Duchovné  cvičenia  konajú  kňazi, 
 profesori,  biskupi  i  pápež.  Nejde  o 
 to,  či  sa  dozviem  niečo  nové.  Treba 
 však  určité  vážne  veci  života 
 premyslieť  a  spýtať  sa:  Žijem 
 podľa týchto zásad? 

 Augustín  bol  vzdelaný  a 
 inteligentný.  Išiel  počúvať  kázne 

 sv.  Ambróza.  Nepočul  nič 
 svetoborného,  ale  povedal:  "Tento 
 človek  mi  otvoril  oči"  .  Ľudové  misie, 
 ktoré  u  nás  začnú,  môžu  nám 
 otvoriť  oči  na  zmysel  nášho  života  . 
 Otvoria  nám  oči  pre  dobro,  ktoré 
 ešte  môžeme  v  živote  vykonať  . 
 Otvoria  nám  oči  na  Božie 
 pôsobenie,  ktoré  nedokážeme 
 teraz vidieť  . 

 Verím,  že  v  sobotu  21.  januára 
 2023  pri  zahájení  misií  budeme 
 stáť  pred  misionármi  s  postojom 
 ako  hovorí  Sväté  Písmo  o 
 Kornéliovi  a  jeho  blízkych:  'Teraz 
 teda  my  všetci  stojíme  pred  tvárou 
 Božou,  aby  sme  vypočuli  všetko  ,  čo  ti 
 prikázal Pán".  (Sk 10,33) Amen. 

 P. Michal Zamkovský, CSsR. 

 Pamiatka na misie v Hniezdnom v roku 1923 (zachoval ju pán kostolník Bernard Korsch). 
 V súčasnosti  je táto pamiatka uložená v Múzeu misií redemptoristov v Podolínci. 
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 Benedikt XVI. 
 Meno:  Joseph (Alois) Ratzinger 

 Narodenie:  16. apríl 1927  Marktl am Inn (Bavorsko,  Nemecko) 
 Úmrtie:  31. december 2022  Monastero Ecclesiae (Vatikán) 

 Desať nezabudnuteľných citátov 
 PRVÉ SLOVÁ PO ZVOLENÍ 

 “Drahí  bratia  a  sestry,  po  veľkom 
 pápežovi  Jánovi  Pavlovi  II.  kardináli 
 zvolili  mňa,  jednoduchého  a 
 pokorného  robotníka  v  Pánovej 
 vinici.  Utešuje  ma  skutočnosť,  že  Pán 
 môže  pracovať  a  konať  aj  s 
 nedostatočnými  nástrojmi. 
 Predovšetkým  sa  zverujem  vašim 
 modlitbám.”  (19.  apríla  2005,  po 
 zvolení  vyslovil  svoje  prvé  slová  z 
 balkóna Baziliky svätého Petra) 

 VÝZNAM UTRPENIA 

 “Toto  je  šialenstvo  kríža:  dokázať 
 premeniť  naše  utrpenia  na  výkrik 
 lásky  k  Bohu  a  na  milosrdenstvo  k 
 blížnemu.”  (toto  je  jedna  z 
 najznámejších  viet  pápeža 
 Benedikta  XVI.  Vyslovil  ju  14. 
 septembra  2012,  v  deň,  keď  Cirkev 
 slávi  Povýšenie  kríža  a  keď  v  grécko 
 -  melchitskej  Bazilike  svätého 
 Pavla  v  Harisse  v  Libanone 
 podpísal  exhortáciu  “Cirkev  na 
 blízkom východe”) 

 VIERA A ROZUM 

 “Rozum  bez  viery  nebude  spasený, 
 ale  viera  bez  rozumu  nebude  ľudská.” 
 (vtedajší  kardinál  Ratzinger  hovoril 
 o  viere  a  teológii  počas  konferencie 
 v Guadalajare - v Mexiku) 

 O POTRATOCH 

 “Potrat  nemôže  byť  ľudským 
 právom.  Práve  naopak,  je  to  veľká 
 rana  spoločnosti.”  (pápež  počas 
 svojho  prejavu  7.  septembra  2007 
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 húževnato  obhajoval  právo 
 všetkých ľudí na život) 

 VÝZNAM MANŽELSTVA 

 “Láska  je  jediná  sila,  ktorá  môže 
 skutočne  zmeniť  svet.”  (túto  vetu 
 povedal  Benedikt  XVI.  v  homílii 
 počas  záverečnej  svätej  omše  VII. 
 svetového  stretnutia  rodín  v  roku 
 2012  v  milánskom  parku  Bresso 
 pred viac ako miliónom veriacich) 

 ZMYSEL KRESŤANSTVA 

 “Byť  kresťanom  neznamená  byť 
 nejakým  kostýmom,  ktorý  sa  nosí  v 
 súkromí.”  (Benedikt  XVI.  30.  mája 
 2011  pri  audiencii  účastníkom 
 plenárneho  zhromaždenia 
 Pápežskej  rady  na  podporu  novej 
 evanjelizácie) 

 KDE  BOL  BOH  POČAS 
 NACISTICKÝCH MASAKROV? 

 “Koľko  otázok  sa  nám  natíska  na 
 tomto  mieste?  Stále  znovu  sa  objavuje 

 otázka:  Kde  bol  v  tých  dňoch  Boh? 
 Prečo  mlčal?  Ako  mohol  dopustiť  túto 
 nadmieru  ničenia,  tento  triumf  zla?... 
 Nemôžeme  skúmať  Božie  tajomstvo  . 
 Vidíme  len  fragmenty  a  mýlime  sa, 
 ak  sa  chceme  stať  sudcami  Boha  a 
 dejín.  V  takom  prípade  by  sme 
 nebránili  človeka,  ale  iba  by  sme 
 prispeli  k  jeho  zničeniu.”  (Benedikt 
 XVI.  prišiel  28.  mája  2006  do 
 koncentračného  tábora  Auschwitz 
 -  Birkenau  v  Poľsku.  V 
 intenzívnom  príhovore  sa  Svätý 
 Otec modlil za milosť zmierenia) 

 ODKAZ MLADÝM ĽUĎOM 

 “Dovoľte  Kristovi  horieť  vo  vás,  hoci 
 to  občas  môže  znamenať  obetu  a 
 zriekanie…  Majte  odvahu  využívať 
 vaše  dary  a  talenty  pre  Božie 
 kráľovstvo  a  darovať  seba  samých 
 ako  vosk  sviece,  aby  Pán 
 prostredníctvom  vás  ožiaril  temnoty. 
 Osmeľte  sa  byť  horlivými  svätými,  v 
 ktorých  očiach  a  srdciach  svieti 

 Kristova  láska,  aby  ste  svetu 
 prinášali  svetlo.”  (v  homílii 
 modlitbovej  vigílie  vo  Freiburgu  v 
 septembri  2011  pred  tisíckami 
 mladých ľudí ) 

 PRI  JEDNEJ  ZO  SVOJICH 
 NÁVŠTEV ŠPANIELSKA 

 “Drahí  priatelia,  nech  vás  žiadne 
 protivenstvo  nezlomí.  Nebojte  sa 
 sveta,  budúcnosti  ani  svojej  slabosti. 
 Pán  vám  doprial  žiť  v  tejto  historickej 
 chvíli,  aby  vďaka  vašej  viere  jeho 
 meno  naďalej  znelo  po  celej  zemi.” 
 (Benedikt  XVI.  počas  svojho 
 príhovoru  na  slávnosti  Cuatro 
 Vientos v Španielsku) 

 ROZLÚČKA 

 “Z  celého  srdca  ďakujem…  a  prosím  o 
 odpustenie  za  svoje  chyby.”  (pri 
 odstúpení z pontifikátu) 

 zdroj: Saletini Rozkvet 

 PASTORAČNÁ RADA FARNOSTI HNIEZDNE 
 vás pozýva na 

 RODINNÉ FAŠIANGOVÉ 
 POSEDENIE 

 Kedy:  11. február 2023 (sobota) 
 15:00 - vigílijná sv.omša v Kostole sv. Doroty vo Forbasoch 
 16:00 - pokračovanie v kultúrnom dome vo Forbasoch 

 Vstupné:  20 € dospelý, 10 € dieťa.  V cene je prípitok,  večera, káva + zákusok, kapustnica. 
 Vstupenky si môžete zakúpiť u Aničky Kriššákovej (Hniezdne) a u Marty Korschovej (Forbasy). 
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 F A R S K É   O Z N A M Y 
 2. CEZROČNÁ NEDEĽA  - 15. január 2023 

 LITURGICKÝ KALENDÁR: 
 Utorok (17.1.):  Sv.  Antona, opáta, spomienka 
 Piatok (20.1.):  Sv. Šebastiána, mučeníka, ľ. spomienka 
 Sobota (21.1.):  Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka 
 NEDEĽA (22.1.):  3. CEZROČNÁ NEDEĽA 

 Utorok (24.1.):  Sv. Františka Saleského, bis. a uč. Cir., spom. 
 Streda (25.1.):  Obrátenie svätého Pavla, apoštola, sviatok 
 Štvrtok (26.1.):  Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka 
 NEDEĽA (29.1.):  4. CEZROČNÁ NEDEĽA 

 ČASY A ÚMYSLY SV. OMŠÍ: 

 PO  16.1.  Hniezdne  8.00  + Veronika, Frida, Ondrej, Andrej Osvald 
 UT  17.1.  Forbasy  17.00  ZBP Adriana a Alexandra 
 ST  18.1.  Hniezdne  18.00 - pre deti  + Mária, Valent  Ján Baňas, + Anna, Katarína a Martin Gardoň 
 ŠT  19.1.  Forbasy  17.00  + Eduard Kiliany 
 PIA  20.1.  Hniezdne  18.00 - pre mládež  + Katarína Kromková 
 SO  21.1.  Hniezdne  18.00 - ZAČIATOK MISIÍ  + Eduard Regeš /  + František Horál (P.O.) 

 NE  22.1. 

 Forbasy  9.00 - sv. omša  ZBP rodina Vyrostek 

 Hniezdne 

 10.30 - sv. omša  + Emília a Stanislav Zbuška 
 11.30 -  stretnutie  s mládežou  (vo Farskom kostole  sv. Bartolomeja) 
 15. 00 - pobožnosť +  katechéza pre ženy  (vo Farskom  kostole sv. Bartolomeja) 
 16.00 - premietanie filmu “JEŽIŠ”  (vo Farskom kostole  sv. Bartolomeja) 

 PO  23.1.  Hniezdne 

 8.00 - sv. omša  + Ján, Margita a Adriana Selep a  Magdalena a Jozef Martovic  /  na úmysel  (P.O.) 
 9.00 - program v ZŠ + sv. omša  za žiakov a zamestnancov školy 
 18.00 - sv. omša  + Andrej, Eduard, Júlia, Martin Simoník 
 18.50 - katechéza pre mužov 

 UT  24.1. 
 Hniezdne 

 8.00 - sv. omša  + z rodiny Petrovič 
 16.00 - sv. omša  pre deti  + z rodiny Keklák a Hanečák 

 Forbasy  17.00 - sv. omša  + Pavol Simoník 
 Hniezdne  18.00 - sv. omša  + Viliam Klein a Štefan Kocún 

 ST  25.1.  Hniezdne 
 8.00 - sv. omša  ZBP rodina Simoniková a Ružbašanová č. 28 
 16.00 - sv. omša  pre deti  ZBP rodina Šugerek, Smrek a Žilecký 
 18.00 - sv. omša  + Katarína a Jozef Lešňák, + Veronika a František Chlebák 

 ŠT  26.1. 
 Hniezdne  8.00 - sv. omša  ZBP rodina Zummer, Kasl, Olekšák a Gabler 

 Forbasy  17.00 - sv. omša  ZBP Dorota Matuščáková 
 Hniezdne  18.00 - sv. omša  -  ZBP Milan, Lucia, Marek, Mária, Katarína  /  + Ján Krett (P.O.) 

 PIA  27.1. 

 Hniezdne  8.00 - sv. omša +  pomazanie chorých  + z rodiny Gudanek /     + z rodiny Zbuška č. 56 (P.O.) 
 Forbasy  9.30 - sv. omša +  pomazanie chorých  + Dorota, Viktor a Ján Homjak 

 Hniezdne 
 18.00 - sv. omša +  obnova manželských sľubov  -  + Mária Olescháková 
 19.00 - stretnutie s mládežou 

 SO  28.1.  Hniezdne 
 8.00 - sv. omša  + Pavol Simoník (Forbasy /  + Antonia Grabová  (P.O.) 

 17.30 - novéna k Panne Márii - Matke ustavičnej pomoci 
 18.00 - sv. omša  + Viktória, Žofia, František a Michal 

 NE  29.1. 
 Forbasy  9.00 - sv. omša  ZBP rodina Štelmach a Kačmarský 

 Hniezdne 
 10.30 - sv. omša  ZBP rodina Majirský 
 14.30 - sv. omša - ZÁVER MISIÍ  ZBP rodina Ku�fa 

 SVIATOSŤ ZMIERENIA  sa počas misií vysluhuje: 
 utorok  od   15.30 (Hniezdne) 
 streda  od   9.00  a od 15.30 (Hniezdne) 
 štvrtok  od 9.00 (Hniezdne), od 16.00 (Hniezdne i Forbasy) 
 piatok  od 16.00  (Hniezdne) 

 DARY:  z  pohrebu  Antonie  Grabovej  100  €  ,  rodina 
 Pavla  Šidlovského  500  €  (na  účet),  Bohuznámi  1000  € 
 a  40  €  ,  jubilujúca  Anička  Kriššáková  100  €  ,  z  krstu 
 Viktória  Obertanová  50  €  ,  jubilujúci  Pavol  Ružbašan 
 50 €  . Pán Boh zaplať! 

 HNIEZDO  ,  časopis  veriacich  Rímskokatolíckej  cirkvi,  farnosť  Hniezdne.  Od  roku  2017  vydáva  pre  vlastnú  potrebu  RKFÚ  sv.  Bartolomeja, 
 Hniezdne 6, 065 01 Hniezdne.  Kontakt:  www.farnosthniezdne.sk  ,  email:  farnosthniezdne@gmail.com  , tel.:  +421 52 432  33 93  . 


