
 

HNIEZDO    11-12/2020  
Časopis   veriacich   Rímskokatolíckej   farnosti   Hniezdne   s   filiálkami   Forbasy   a   Kamienka        15.3.2020  

 

Mimoriadna   situácia   
V  situácii,  keď  sa  v  najbližších  dvoch  (?)  týždňoch          
nebudú  môcť  konať  verejné  sv.  omše  ani  pobožnosti,         
je  dôležité  zotrvať  v  spojení  s  Kristom  a  Cirkvou          
ako  spoločenstvom  veriacich . Kresťania  nemôžeme      
zabúdať  modliť  za  tých,  ktorí  sú  koronavírusom        
postihnutí,  a  za  tých,  ktorí  sa  všemožne  snažia         
zabrániť   jeho   šíreniu .  

Do  pôstu  sme  sme  možno  vstupovali  s  predsavzatím         
častejšej  účasti  na  sv.  omšiach.  Keďže  fyzicky  táto         
prax  nie  je  možná, mali  by  sme  sa  o  to  viac  usilovať             
o  vzájomnú  duchovnú  jednotu ,  predovšetkým      
formou modlitby  a  pôstu .  Biskupi  nás  pozývajú  k         
pôstu  za  odvrátenie  šírenia  koronavírusu v  piatky        
pôstneho  obdobia  ako  na  Popolcovú  stredu  a  Veľký         
piatok.  

Fyzickú  účasť  na  sv.  omši  a  sv.  prijímaní  nám  z           
hľadiska  duchovného  ovocia  nič  nenahradí.  O  to  viac         
by  sa  naše  úsilie  malo  v  týchto  dňoch  orientovať  na           
alternatívy,  ktoré  nám  aspoň  v  niečom       
sprostredkujú  živý  kontakt  s  Bohom .  Pomocnú  ruku        
podávajú  aj  nové  technológie. Každodenné      
povzbudenie  Božím  slovom  ponúka  prenosmi  zo       
slúženia  sv.  omší  Rádio  Lumen  a  TV  Lux ,  ale  aj           
prenosy  z  Kostola  sv.  Bartolomeja  v  Hniezdnom        
cez  web  farnosti  a  youtube .  Prijaté  termínované        
intencie  budú  riadne  odslúžené.  Na  webe  farnosti        
nájdete   aj   link   na   denné   liturgické   čítania.  

Skvelou  pomôckou  sú  tiež  bezplatné  aplikácie  pre        
smartfóny  ako  Breviár,  Lekcionár,  Modlitebník. V       
rodinách  sa  veriaci  môžu  spolu  modliť  ruženec,        
pobožnosť  krížovej  cesty  a  podobne  (Lebo  kde  sú         
dvaja  alebo  traja  zhromaždení  v  mojom  mene,  tam         
som  ja  medzi  nimi.  Mt  18,  20).  Veriaci  sa  pýtajú,  ako            
to   bude   s   odslúžením   intencií.   

Pre  mnohých  veriacich  je  nemožnosť  zúčastniť  sa  na         
sv.  omšiach  smutnou  správou.  Hovorí  sa,  že čím         
väčšie  odlúčenie,  tým  väčšia  radosť  pri  opätovnom        

stretnutí . Preto  môžeme  najbližšie  dva  týždne       
prijať  aj  ako  výzvu  a  čo  najlepšie  sa  pripraviť  na           
stretnutie  so  sviatostným  Kristom  v  liturgii  sv.        
omše   v   závere   pôstneho   obdobia .   

V  tradícii  mníšstva  nebolo  nijakou  zvláštnosťou,  keď        
sa  pustovníci  rozptýlení  v  púšťach  dnešného       
Egypta  stretávali  kvôli  sláveniu  a  prijímaniu       
Eucharistie  len  raz  za  niekoľko  týždňov . Čas        
medzitým  venovali  dôkladnej  príprave  na  prijatie       
Krista.  

Cirkev  ponúka možnosť  duchovného  prijímania      
Krista :  osoba,  ktorá  je  správne  disponovaná  k        
svätému  prijímaniu  a  za  normálnych  okolností  by  k         
nemu  pristúpila  fyzicky,  prijíma  duchovne,  ale  nie        
sviatostne,   keď   urobí    úkon   duchovného   prijímania .  

Po  zákaze  verejných  bohoslužieb  budem  Vám  naďalej        
slúžiť   v   tomto   režime:  

- Jubilejný  Kostol  sv.  Bartolomeja  bude  otvorený        
na   súkromnú   modlitbu   minimálne   9.00   -   17.00 .  

- Na  svätých  omšiach  sa  budeme  stretávať  cez         
internet  -  online  cez  web  farnosti       
www.farnosthniezdne.sk  a  youtobe  na  linke:      
https://youtu.be/KZPJk2RBuaU ,  čo  môžete  sledovať     
cez  počítače,  tablety,  mobily  a  smart  televízory. Sv.         
omše  (bez  účasti  veriacich)  budeme  v  Hniezdnom        
sláviť  podľa  zverejnených  oznamov.  Ohlásené      
úmysly  sv.  omší  v  Hniezdnom  odslúžime  podľa        
zverejnených  oznamov  (príbuzní  sa  môžu  zúčastniť).       
Sľúbené   úmysly   z   Forbás   presunieme   na   iné   termíny.   

-    Sväté   spovede   -   v   prípade   nutnosti   a   individuálne .  

-   Prípadné    pohreby   by   boli   bez   svätej   omše .  

-  Ohľadne  pohrebov,  sv.  spovedí  a  zaopatrovania        
chorých  alebo  zomierajúcich  sa  obráťte  na  tel  číslo:         
+421   52   432   33   93.  

Peter   Olekšák,   farár   v   Hniezdnom  

 

http://www.farnosthniezdne.sk/
https://youtu.be/KZPJk2RBuaU


 

  

 



 

Modlitba   čínskych   biskupov   
Bože,  Ty  si  žriedlom  všetkého  dobra.  Prichádzame  k         
Tebe,  aby  sme  vzývali  Tvoje  milosrdenstvo.  Ty  si         
stvoril  vesmír  v  harmónii  a  kráse,  ale  my,  našou          
pýchou  sme  zničili  chod  prírody  a  vyprovokovali        
ekologickú  krízu,  ktorá  zasiahla  naše  zdravie  a  blaho         
ľudskej   rodiny.   Preto   Ťa   prosíme   o   odpustenie.  

Zhliadni  Bože  milosrdne  na  náš  dnešný  stav,  keď  sa          
nachádzame  v  strede  novej  vírusovej  epidémie.  Daj,        
aby  sme  mohli  zakúsiť  ešte  Tvoju  otcovskú        
starostlivosť.  Obnov  poriadok  a  harmóniu  a  obnov  v         
nás  jednu  myseľ  a  nové  srdce,  aby  sme  sa  mohli           
postarať   o   našu   Zem,   ako   verní   strážcovia.  

Zverujeme  Ti  všetkých  chorých  a  ich  rodiny.  Prines         
uzdravenie  ich  telu,  ich  mysli  a  ich  duchu,  sprav  ich           
účastných  na  Veľkonočnom  Tajomstve  Tvojho  Syna.       
Pomôž  všetkým  členom  našej  spoločnosti  plniť  svoju        

úlohu  a  zosilniť  ducha  solidarity  medzi  nami.  Podopri         
lekárov  a  zdravotný  personál  v  prvej  línii,  sociálnych         
pracovníkov  a  vychovávateľov.  Príď  na  pomoc  zvlášť        
tým,   ktorí   potrebujú   zdroje   na   ochranu   svojho   zdravia.  

Veríme,  že  Ty  si  ten,  ktorý  hýbe  chod  dejín  človeka  a            
Tvoja  láska  môže  zmeniť  v  dobro  náš  osud,         
akýkoľvek  je  náš  ľudský  stav.  Daruj  pevnú  vieru         
všetkým  kresťanom,  aby  uprostred  strachu  a  chaosu        
mohli   vykonávať   misiu,   ktorú   si   im   zveril.  

Ó,  Bože,  požehnaj  hojne  našu  ľudskú  rodinu  a  zažeň          
všetko  zlo.  Osloboď  nás  od  epidémie,  ktorá  nás         
zasiahla,  aby  sme  Ťa  mohli  oslavovať  a  ďakovať  Ti  s           
obnoveným  srdcom.  Pretože  Ty  si  Tvorcom  života  a  s          
Tvojim  Synom,  naším  Pánom  v  jednote  s  Duchom         
Svätým,   žiješ   a   kraľuješ,   na   veky   vekov.   Amen.  

 
 

 

Žalm   91:    BOH   NAJVYŠŠÍM   OCHRANCOM   SPRAVODLIVÝCH   
1 Kto  pod  ochranou  Najvyššieho  prebýva  a  v  tôni          
Všemohúceho  sa  zdržiava ,  2 povie  Pánovi:  "Ty  si         
moje  útočište  a  pevnosť  moja;  v  tebe  mám  dôveru,          
Bože  môj."  3 Veď  on  sám  ťa  vyslobodí  z  osídel           
lovcov  a  zo  zhubného  moru.  4 Svojimi        
krídlami  ťa  zacloní  a  uchýliš  sa  pod  jeho         
perute.  Jeho  pravda  je  štítom  a  pancierom ,        
5 nebudeš  sa  báť  nočnej  hrôzy ,  ani  šípu         
letiaceho  vo  dne,  6 ani  moru,  čo  sa  tmou          
zakráda,  ani  nákazy,  čo  pustoší  na       
poludnie .  7  I  keď  po  tvojom  boku  padnú         
tisíce  a  desaťtisíce  po  tvojej  pravici,  teba        
nezasiahne.  8  Budeš  sa  môcť  dívať  vlastnými        
očami  a  uvidíš,  ako  sa  odpláca  hriešnikom.  9         
Lebo  tvojím  útočišťom  je  Pán,  za       
ochrancu  si  si  zvolil  Najvyššieho .  10       
Nestihne  ťa  nijaké  nešťastie  a  k  tvojmu        
stanu  sa  nepriblíži  pohroma,  11  lebo  svojim        
anjelom  dá  príkaz  o  tebe,  aby  ťa  strážili  na          
všetkých  tvojich  cestách.  12  Na  rukách  ťa        
budú  nosiť,  aby  si  si  neuderil  nohu  o  kameň.          
13  Budeš  si  kráčať  po  vretenici  a  po  zmiji,          
leva  i  draka  rozšliapeš.  14 Pretože  sa  ku         
mne  pritúlil,  vyslobodím  ho,  ujmem  sa  ho,        

lebo  pozná  moje  meno .  15 Keď  ku  mne  zavolá,  ja           
ho  vyslyším  a  budem  pri  ňom  v  súžení,  zachránim          
ho  i  oslávim .  16  Obdarím  ho  dlhým  životom  a          
ukážem   mu   svoju   spásu.  

 

 



 

FARSKÉ   OZNAMY  
TRETIA   a   ŠTVRTÁ    PÔSTNA   NEDEĽA  

15.   a   22.   marec   2020  
 

SV.   OMŠE   (A   KRÍŽOVÉ   CESTY   V   PIATKY)   MÔŽETE   SLEDOVAŤ   CEZ   WEB   FARNOSTI  
 
Liturgický   kalendár:   

 

Štvrtok   19.3.: Svätého   Jozefa,   ženícha   Panny   Márie,   slávnosť  
NEDEĽA   22.3.: ŠTVRTÁ   PÔSTNA   NEDEĽA  
Streda   25.3.: Zvestovanie   Pána,   slávnosť  
NEDEĽA   29.3: PIATA   PÔSTNA   NEDEĽA  
 

Časy   a úmysly   sv.   omší:   
SO  14.3.  Hniezdne  18.00   -   vigílijná  +   z   rodiny   Bartolomeja   Černického  
NE  15.3.  Hniezdne  10.30  ZBP   pre   rodinu   Guregovú   
PO  16.3.  Hniezdne  18.00  za   veriacich  
UT  17.3.  Hniezdne  18.00  +   Mária   a   Viktor   Mončko  
ST  18.4.  Hniezdne  18.00  +   Judita   a   František   Pardus  
ŠT  19.3.  Hniezdne  18.00  +   Ľudovít,   Terézia   a   Gertrúda   Hanečák  
PIA  20.3.  Hniezdne  18.00  +   Mária   a   Ján   Gotsman   
SO  21.3.  Hniezdne  18.00   -   vigílijná  +   Marciana   a   Štefan   Krafčík  
NE  22.3.  Hniezdne  10.30  ZBP   Kamila   a   František   Fedorek  

 

 

PO  23.3.  Hniezdne  18.00  za   veriacich  

UT  24.3.  Forbasy  17.00   ?  +   Ľudovít   Hanečák   
Hniezdne  18.00  za   veriacich  

ST  25.3.  Hniezdne  18.00   -   pre   deti  +   Jozef,   Mária   a   Ladislav   Ochotnícky   

ŠT  26.3.  Forbasy  17.00   ?  +   Anna   Regešová   (1.   výročie)  
Hniezdne  18.00   

PIA  27.3.  Hniezdne  18.00   -   pre   mládež  +   Valér   Fecenko  
SO  28.3.  Hniezdne  18.00   -   vigílijná  +   Vilma   a   Ján   Ochotnícky  

NE  29.3.  Forbasy  9.00   ?  +   Ján   Zbuška   (1.   výročie)  
Hniezdne  10.30  +   Ján   Fiľko   (1.   výročie)  

♦ KRÍŽOVÉ   CESTY    budú   v   pôste   v   piatok   o   17.30   (s   kňazom).  

♦ PREDMANŽELSKÁ  PRÍPRAVA  v  našej  farnosti  sa  uskutoční v  sobotu  18.  apríla  2020  v  čase  8.00  -  16.00.                  
Prosím,   aby   sa   záujemcovia   -   snúbenci   prihlásili   (osobne,   e-mailom,   telefonicky).  

♦ 2%  Z  DANE  pre  OZ      
BARTOLOMEJ :  Aj  tento  rok     
môžete  podporiť  farnosť  2%  zo      
zaplatenej  dane, formuláre  sú  na      
stolíkoch  pri  východe  z  kostola .      
Vopred   ďakujeme!  

♦ DARY:  Z  Krstu  Filip  Čajko  darovali       
na  kostol 50  € .  Kveta      
Hangurbadžová  darovala  na  kostol     
45  € .  Bohuznámi  manželia  darovali      
100  € .  Z  pohrebu  Róberta  Dubjela       
darovali   na   kostol    300   € .   Pán   Boh   zaplať!  
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