
 

HNIEZDO    19-20/2020  
Časopis   veriacich   Rímskokatolíckej   farnosti   Hniezdne   s   filiálkami   Forbasy   a   Kamienka        10.5.2020  

 

Verejné   bohoslužby   sú   už   dovolené    

Od  6.  mája  2020  je  účasť  na  bohoslužbách  možná,  avšak  stále  dobrovoľná  -  aj  čo  sa  týka  nedelí  a                    
sviatkov. Až  do  úplného  odvolania  opatrení,  ktoré  limitujú  zhromažďovanie,  zostáva  v  platnosti  dišpenz  od               
povinnej  účasti  na  bohoslužbách  v  nedele  a  sviatky.  Zároveň  budú  pokračovať  on-line  vysielania  bohoslužieb.               
Koronavírus  je  spojený  s  väčším  zdravotným  rizikom  pre  starších :  svoju  prítomnosť  na  bohoslužbách  nech               
preto  veriaci  vo  vyššom  veku  ešte  zvážia.  Úmyslom  nie  je  ich  diskriminovať,  ale  chrániť  ich  zdravie.  Stále                  
nosíme  rúška,  aj  v  kostole. Z  obradov  sú  úplne  vylúčené  osoby,  ktoré  majú  nariadenú  karanténu  alebo                 
akékoľvek  príznaky  respiračného  infekčného  ochorenia . V  kostole  bude  služba ,  ktorá  bude  dohliadať  na              
dodržiavanie   nasledujúcich    pravidiel,   naše   KORONA   DESATORO :  

1. V  kostoloch  sú  označené  miesta  v  laviciach,        
kde  veriaci  môžu  sedieť ,  pri  zachovaní  pravidla        
obsadenia  každého  druhého  radu  a  dvojmetrových       
odstupov  (okrem  členov  spoločnej  domácnosti).      
V  našich  kostoloch  nebudú  žiadne  miesta  na        
státie ,  aby  medzi  jednotlivými  veriacimi  zostali       
minimálne  dvojmetrové  rozostupy. Je  možné      
sedieť  na  stoličkách ,  ktoré  sú  rozmiestnené  s  2  m          
odstupmi. Pri  východe  z  kostola  je  potrebné  tiež         
vychádzať  s  odstupmi  aspoň  2  metre  a  zabrániť         
zhlukovaniu.  

2. Nakoľko  je  v  kostoloch  znížený  počet  miest, na         
NEDEĽNÉ  sv.  omše  budú  mať  do  kostola        
vstup  len  dôchodcovia  (starobní  a  invalidní) ,       
nevieme  však  pre  každého  dôchodcu  zabezpečiť       

miesto  v  kostole. Ostatných  veriacich  prosíme,       
aby  zostali  pred  kostolom  v  2  m  odstupoch .         
Zabezpečíme  lepšie  ozvučenie  pred  kostolmi,      
pred   kostol   tiež   prídeme   rozdať   sv.   prijímanie.   

3. V  našej  farnosti  budú  v  stredy  o  18.00  sv.  omše           
pre  deti  a  ich  rodičov ,  na  ktoré  ich  pozývame,          
podobne  budú v  piatky  o  18.00  sv.  omše  pre          
mládež  a  ich  rodičov,  špeciálne  pre       
birmovancov .  Preto v  stredy  a  piatky  budú        
naviac   aj   sv.   omše   o   8.00,   len   pre   dôchodcov .  

4. Aby  sme  sa  v  kostole  dlho  spolu  nezdržiavali,         
kostoly  budú  otvárané  len  15  minút  pred  sv.         
omšou ,  ruženec  či  litánie  sa  pomodlime       
súkromne.   

 



 

5. Pri  vstupe  do  kostola  bude služba,  ktorá        
každému  dezinfikuje  ruky .  (Prípadne  môžete      
mať  so  sebou  vlastný  malý  dezinfekčný       
prostriedok) Dodržiavať  je  potrebné  respiračnú      
etiketu  (kašlať,  kýchať  do  vreckovky,  resp.  do        
lakťového   ohybu).  

6. Ruky  si  na  znak  pokoja  nepodávame ,       
nahrádzame  ho  úkonom  hlavy. Sväteničky      
zostávajú   prázdne .  

7. Sväté  prijímanie  sa  rozdáva  stredom  kostola       
(kňaz  prejde  stredom  kostola ).  V  rade  na  sväté         
prijímanie  pred  kostolom  zachovávame     
dvojmetrové   odstupy.  

8. Sväté  prijímanie  sa  rozdáva  do  rúk (pravú  dlaň         
si  položím  pod  ľavú,  následne  ešte  pred  kňazom         
si  sám  vložím  hostiu  do  úst). Koronavírus  sa  šíri          
kvapôčkovou  infekciou :  ak  by  niekto  dýchal  na        
ruky  kňaza,  čomu  sa  pri  rozdávaní  do  úst  nedá          

vyhnúť,  mohol  by  tým  ohroziť  tých,  ktorí        
prichádzajú  v  rade  za  nimi.  Kto  by  z  vážneho          
zdravotného  dôvodu  nemohol  prijať  Eucharistiu      
do  rúk,  nech  na  to  upozorní  kňaza  pred         
bohoslužbou,  a  príde  na  sväté  prijímanie  na  záver,         
ako   posledný.  

9. V  kostole  bude  zabezpečené  vetranie ,  aby       
vzduch  vo  vnútri  nezostal  celkom  bez  pohybu.        
Pred  každou  bohoslužbou budú  dezinfikované      
kľučky   a   kontaktné   plochy .   

10. Všetkých  povzbudzujeme  k  veľkej  trpezlivosti  a       
ohľaduplnosti .  Rešpektujme  pokyny    
organizátorov  a  zaumieňme  si  vopred,  že  urobíme        
všetko,  aby  nedochádzalo  k  zbytočným  sporom:       
prejavme  v  tomto  smere  láskavosť  aj  obetavosť,        
ktoré   pramenia   z   našej   kresťanskej   viery.   

Peter   Olekšák,   farár   v   Hniezdnom   

  
 

 



 

Svätá   Rozália   (Rosalia)   
Nad  talianskym  mestom  Palermom  sa  vypína  asi  tisíc         
metrov  vysoký  vrch  Monte  Pellegrino.  Na  jeho        
končiari  sa  nachádza  tmavá  jaskyňa,  ktorá  je  v         
súčasnosti  kaplnkou,  do  ktorej  putujú  tisíce  kresťanov        
z  celého  sveta,  aby  vyprosili  pomoc  v  ťažkostiach  a          
útechu  u  jednej  z  najväčších  svätíc  Sicílie,  Palerma,         
patrónky  proti  moru  a  epidémiám  -  svätej  Rozálie.         
Životný  príbeh  svätice  sa  začal  pred  jej  narodením.         
Kráľovi  Vilhelmovi  Boh  zázračne  zjavil,  že  jeho        
príbuznému,  grófovi  Sinibaldovi  sa  narodí  "ruža  bez        
tŕnia."  Meno  Rosalia  (latinsky rosa  -  ruža, lilium  -          
ľalia)  to  dokonale  vystihuje.  Rozália  prišla  na  svet  do          
jednej  z  najbohatších  a  najváženejších  rodín  Talianska        
okolo  roku  1130.  Zámok  Olivella  pri  Palerme  sa  stal          
miestom  šťastného  detstva  dievčatka.  Jej  mimoriadna       
fyzická  krása  sa  snúbila  s  obdivuhodnou  dobrotou.  V         
rodičovskom  dome  bola  nábožne  vychovávaná.  V       
chrámu  a  v  tichu  izbičky  dozrieval  v  jej  srdci  nejasný           
zámer,  ktorému  vládol  ideál  obety.  Ale  ona  žila  ako          
komorná  kráľovnej  v  úplne  inom  svete:  dvor,        
bohatstvo,  radovánky  a  prepych  dvorných  salónov,       
obdivovaná  dvoranmi.  Ale  ani  v  tej  nádhere        
nedokázala  nájsť  svoje  šťastie.  Skrúšene  prosila  Boha        
o  pomoc.  Mala  veľké  množstvo  ctiteľov.  Istý        
Baldovino  ju  požiadal  o  ruku.  Zbožné  dievča  bolo         
zmätené,  pretože  napriek  blížiacemu  sa  sobášu  videnie        
kríža  zostávalo  v  hmlistom  opare.  Zrkadlo  potvrdilo        
jej  výnimočnú  krásu,  ale  vystúpil  v  ňom  aj  iný  obraz.           
Uprene  na  ňu  hľadeli  bolestné  oči,  videla  tŕňovú         
korunu  a  krvou  zaliatu  tvár  Ježiša,  ktorý  jej  akoby          
hovoril:  "Ty  ma  opúšťaš?  To  sú  tvoje  sľuby?  To  je           
tvoja  túžba  po  odriekaní?"  Rozálii  v  tom  momente         
skĺzava  zrkadlo  z  trasúcich  sa  rúk,  padajú  vidiny         
svetských  radostí,  manželstva,  rovnako  ako  jej  krásne        
zlaté  vlasy.  Pokľakne  si  a  pošepne:  "Ježišu,  zvíťazil  si,          
budem  tvoja!"  Opúšťa  kráľovský  dvor  a  prijatie        
nachádza  u  baziliánskych  rehoľníčok,  ktorých  kláštor       
sa  nachádzal  neďaleko  paláca.  Ale  i  kláštorný  život  sa          
zdal  Rozálii  príliš  pohodlný,  preto  sa  odtiaľ  rozhodla         
odísť  a  žiť  ako  pustovníčka  v  úplnej  samote,  aby          
neustále  žila  v  kontemplovaní  Boha  a  skrze  modlitbu         
vylievala  hojné  milosti  na  tých,  ktorí  žijú  v         
spoločenstve.  Uchýlila  sa  do  jaskyne.  Rodičia  a        
snúbenec  sa  s  jej  rozhodnutím  nevedeli  zmieriť.  Keď         
sa  po  čase  ľudia  dozvedeli,  kde  pustovníčka  žije,         
začali  ju  vyhľadávať.  Rozália  preto  odišla  do  inej         

jaskyne,  kde  žila  v  najprísnejšej  kajúcnosti,  ale        
šťastná.  Prameň  vytekajúci  zo  skaly  hasil  jej  smäd,         
lesné  ovocie  a  korienky  rastlín  boli  pokrmom.        
Zhotovila  si  drevený  kríž,  ktorý  bol  jej  knihou  i          
oltárom.  4.  septembra  roku  1165  si  pravú  ruku         
položila  pod  svoju  tvár  a  ľahla  si  na  tvrdú  skalu.  Ľavá            
ruka  jej  spočívala  s  krížom  a  ružencom  na  srdci,  aby           
aj  jeho  posledný  tlkot  patril  Bohu.  Jaskyňa  sa  stala          
hrobom  pustovníčky,  no  jej  duša  odišla  k  tomu,         
ktorého   milovala   po   celý   svoj   život.   

Prešli  stáročia...  Zázračný  príbeh  Rozálie  sa  začal        
písať  až  skoro  500  rokov  po  jej  smrti  (r.  1624),  keď  sa             
začali  nad  Palermom  sťahovať  mračná  strašnej  rany-        
moru.  Ľudia  sa  horlivo  modlili  k  Panne  Márii  o  svoju           
záchranu.  Následne  sa  poľovníkovi  Vincenzovi      
Bonellimu  zjavilo  mladé  dievča.  Požiadalo  ho,  aby        
išiel  za  miestnym  biskupom  a  utvrdil  ho,  že  telesné          
pozostatky,  ktoré  boli  na  vrchu  Monte  Pellegrino        
objavené,  patria  svätej  Rozálii.  Zaujímavé  bolo  aj  ich         
objavenie.  Boli  obalené  kryštálikmi  rokmi      
vytvorenými  z  kvapkajúcej  vody  v  jaskyni.  Dievča  ho         
zároveň  požiadalo,  aby  ich  odniesli  do  mestečka  a  aby          
obyvatelia  Palerma  trikrát  prešli  s  nimi  v  procesii         
okolo  celého  mesta.  Keď  to  urobili,  mor  zázračne         
skončil,  nenakazil  sa  už  ani  jeden  človek.  Pozostatky         
svätice  boli  vystavené  na  hlavnom  oltári  biskupského        
chrámu.  Na  vrchu  bol  postavený  kostol  ku  cti  svätej          
Rozálie.  Kardinál  Doria  zhromaždil  dokumenty  o       
nájdení  pozostatkov  svätice  a  poslal  ich  Svätému        
otcovi  Urbanovi  VIII.  Tej,  ktorá  si  zvolila  temnotu  a          
skrytosť,  sa  po  smrti  dostalo  jasu  a  cti  oltára.          
Spomienka  na  sväticu  sa  slávi  4.  septembra.        
Ikonografia  ju  znázorňuje  ako  pustovníčku  v  hnedom        
rúchu,  s  vencom  ruží  na  hlave.  Najčastejšie  je         
zobrazená  ako  ležiace  dievča  v  jaskyni  s  krížom  a          
lebkou.   

Modlitba:  Svätá  Rozália,  prosíme  Boha  za  naše        
rodiny  a  priateľov.  Kiežby  sme  skrze  tvoj  mocný         
príhovor  dosiahli  zdravie,  život  a  večnú  spásu.  Aj  ja          
dnes  prosím  o  túto  zvláštnu  milosť  a  modlím  sa  na           
tento  úmysel  (...).  Sľubujem,  že  budem  na  teba         
pamätať  a  nasledovať  tvoj  príklad  viery  a  lásky.         
Oroduj  za  mňa,  aj  za  mojich  blízkych.  Svätá  Rozália,          
chráň   nás   od   každej   nákazy   a   choroby!   Amen.   
 (Zdroj:   internet,   2.   časť)  

 



 

FARSKÉ   OZNAMY  
PIATA   VEĽKONOČNÁ   NEDEĽA   10.   máj   2020  

 

LITURGICKÝ   KALENDÁR:   
 

Streda   13.5.:   Bl.   Panny   Márie   Fatimskej,   ľ.   spomienka   
Štvrtok   14.5.:   Svätého   Mateja,   apoštola,   sviatok   
Sobota   16.5.:   Sv.   Jána   Nepomuckého,   kňaza   a   muč.,   spom.  
NEDEĽA   17.5:   ŠIESTA   VEĽKONOČNÁ   NEDEĽA  

ŠTVRTOK   21.5.:   NANEBOVSTÚPENIE   PÁNA,  
slávnosť   a   prikázaný   sviatok  
Piatok   22.5.:   Sv.   Rity   z   Cascie,   rehoľníčky,   ľ.   spomienka  
NEDEĽA   24.5:   SIEDMA   VEĽKONOČNÁ   NEDEĽA  

 

 

ČASY   A ÚMYSLY   SV.   OMŠÍ:   
 

SO  9.5.  Hniezdne  18.00   -   vigílijná  +   Rozália   a   Viktor   Kšenžigh  

NE  10.5.  Forbasy  9.00  za   veriacich   
Hniezdne  10.30  +   Pavlína,   František   a   Ján   Šidlovský  

 

PO  11.5.  Hniezdne  18.00  ZBP   rodina   Michala   Demčáka    (MK)  
UT  12.5.  Forbasy  17.00  +   Anna,   Michal   a   Ján   Rusiňák    (MK)  

ST  13.5.  Hniezdne  8.00   -   pre   dôchodcov  +   kňaz   Ján   Korsch,   rodák   z   Hniezdneho   (*1877   +   1950)    (MK)  
18.00   -   pre   deti  +   Juliana,   Ján   a   Andrej   Gurega  

ŠT  14.5.  Forbasy  17.00  +   z   rodiny   Alexik   

PIA  15.5.  Hniezdne  
8.00   -   pre   dôchodcov  +   kňaz   Ján   Prno,   pôsobil   v   Hniezdnom   v   rokoch   1953-1964    (MK)  
18.00   -   pre   mládež  +   z   rodiny   Compeľ  

SO  16.5.  Hniezdne  18.00   -   vigílijná  ZBP   rodina   Magdaléna   Grigereková  

NE  17.5.  Forbasy  9.00  za   veriacich  
Hniezdne  10.30  +   Robert   Dubjel   (1.   výročie)   

 
 

PO  18.5.  Hniezdne  18.00  ZBP   pre   rodinu   Vladimír   Matfiak  
UT  19.5.  Forbasy  17.00  +   Ľudovít   Hanečák   

ST  20.5.  Hniezdne  8.00   -   pre   dôchodcov  +   kňaz   Ignác   Žemba,   kaplán   v   Hniezdnom   v   rokoch   1950-1953   
18.00   -   pre   deti  za   veriacich  

ŠT  21.5.  Forbasy  17.00  ZBP   rodina   Milana   Dudeka  
Hniezdne  18.00  +   Mária,   Andrej   a   Vasiľ   Sikorjak   

PIA  22.5.  Hniezdne  
8.00   -   pre   dôchodcov  +   kňaz   Andrej   Trunik,   farár   v   Hniezdnom   v   rokoch   1905-1961  
18.00   -   pre   mládež  ZBP   Ján   Kromka   ml.   (40   rokov   života)  

SO  23.5.  Hniezdne  18.00   -   vigílijná  +   Tibor   Ochotnícky  

NE  24.5.  Forbasy  9.00  ZBP   pre   Katarínu   a   Daniela   Šidlovských    (40   rokov   života)   
Hniezdne  10.30  za   veriacich  

 

♦ CELODENNÁ   POKLONA    v   našej   farnosti   pripadá   na    štvrtok   21.5.2020   vo   Forbasoch,   bude   od   10.00   do   16.45 .  

♦ PREDMANŽELSKÁ   PRÍPRAVA   v   našej   farnosti   bude    v   sobotu   29.   augusta   2020    (8.00   -   16.00).  

♦ PRVÉ  SV.  PRIJÍMANIE  v  našej  farnosti  bude 13.  septembra  2020 .  Bolo  by  vhodné,  aby  rodičia  s  deťmi  si                   
preštudovali  témy  z  učebnice “Cesta  viery”  na  s.  52-97.  Deti  by  pred  sv.  prijímaním  mali  vedieť  z  tretiackej  učebnice                    
náboženstva   modlitby   (s.   100-101),    otázky   (s.   102-103),   schému   sv.   spovede   (s.104)   a   ľútosť   (s.   107).  

♦ PÚŤ  FARNOSTI  DO  MEDŽUGORIA:  20.-26.  september  2020. Ak  nebude  dovolené  cestovať,  termín  opäť              
odložíme,   zrejme   na   máj   2021.  

♦ DARY:  Novomanželia  Alena  a  Peter  Fraňo  darovali  na  kostol 150  € ,  rodina  Štefana  Osvalda 50  € ,  hasiči 50  € ,  Ján                     
Kromka 100  € .  Na  bankový  účet  farnosti  prišlo 25  € (Ján  R.), 150  € (Ján  S.), 200  € (Alžbeta  V.), 20  € (Jozef  D.), 50  €                           
(Bohuznáma),    100   €    (Alžbeta   Š.),    50   €    (Mariana   H.),    100   €    (Daniela   L.),    30   €    (Lucia   H.).   Pán   Boh   zaplať!  

♦ NEDEĽNÝ  ZVONČEK:  Ako  prispieť?  Môžete  tak  urobiť  do  pokladničky  v  predsieni  kostola  alebo  zaslaním  čiastky                
na   bankový   účet   farnosti,   tu   je   číslo   účtu:    IBAN:    SK44   0900   0000   0001   0386   3028 .   Pán   Boh   zaplať!  

 
 

HNIEZDO , časopis  veriacich  Rímskokatolíckej  cirkvi,  farnosť  Hniezdne  s  filiálkami  Forbasy  a  Kamienka  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 .  

 


