
 

HNIEZDO 26/2018 
Časopis veriacich RKC farnosť Hniezdne s filiálkami Forbasy a Kamienka     1.7.2018 

 

 

Milí čitatelia, 
dlho som uvažovala, čo tentoraz napísať. Či niečo na povzbudenie, alebo nejaký príbeh. Možností je mnoho. No rozhodla                  
som sa nepísať veľa. Ponúkam vám len jednu peknú myšlienku, ktorú som si práve prečítala a veľmi ma oslovila. Možno                    
osloví aj vás. 

“Odpustenie je skutok, nie pocit. Pocit odpustenia nemusí nikdy prísť, lebo aj roky môžeme pociťovať, ako nám ten                  
človek ublížil. Odpustenie je však to, že už to nikdy nespomeniem pred tým človekom a ani pred nikým iným.” 

Prajem vám krásne a slnečné letné dni.  

Anička Jurcová 

 



 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

 



 

F  A  R  S  K  É     O  Z  N  A  M  Y  
13. cezročná nedeľa 

1. júl 2018 
Liturgický kalendár:  

Pondelok: Návšteva Panny Márie, sviatok 
Utorok: Svätého Tomáša, apoštola, sviatok 
Štvrtok: Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť 
Piatok: Prvý piatok v mesiaci, duchovná obnova farnosti  
NEDEĽA: 14. CEZROČNÁ NEDEĽA  

Časy a úmysly sv. omší:  
PO 2.7. Hniezdne 7.00 !! † Peter Čorovčák 

UT 3.7. Forbasy  17.00 † Mária, Tomáš Koneval, Mária a Ján Dubjel 
Hniezdne 18.00 ZBP rodina Maroša Guregu (25 rokov manželstva) 

ST 4.7. Hniezdne 7.00 !! † Karol Regeš (1. výročie) 

ŠT 5.7. Hniezdne 8.00 † Igor Drabinský 
Forbasy  9.00 ZBP kňazi Vladimír Fajkus a Michal Zamkovský (70 rokov)  

PIA 6.7. Hniezdne 18.00 BBSJ 
SO 7.7. Hniezdne 18.00 - vigílijná BŽR 

NE 8.7. 
Forbasy 9.00  ZBP Janka a Monika  

Hniezdne 10.30 PRO POPULO - za ľud (veriacich) farnosti 
 

♦ DEŇ FARNOSTI: Po sv. omši pozývame do farskej záhrady (vstup cez garáž), kde bude program aj pre deti a mládež, tiež pre                      
každého guláš.  

♦ SVIATOSŤ ZMIERENIA: Forbasy UT 15.00-16.50, Hniezdne ST 6.00-6.55, ŠTV 7.00-7.55, PIA 16.00-17.45. 

♦ CHORÝCH navštívim vo FORBASOCH v UT od 14.00 a v HNIEZDNOM v ST od 7.30.  

♦ POZVÁNKA: v sobotu 14. júla 2018 o 14:30 hod. sa v Bratislave začne 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. Viac info na  hrdinarodinu.sk .  

♦ NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE P18 sa tento rok uskutoční v Prešove 26. – 29. júla 2018. Prihlásiť sa dá vyplnením                   
formulára na webe  www.narodnestretnutiemladeze.sk . Oficiálne prihlasovanie sa skončí dnes, v nedeľu 1. júla 2018. Po tomto                
dátume sa bude dať zaregistrovať iba na mieste, avšak bez možnosti získať stravu a ubytovanie. Všetkých pozývam. Je lepšie raz                    
zažiť, ako stokrát rozprávať. Bude to stáť za to. 

♦ LEVOČSKÁ PÚŤ bude na budúci týždeň. Program v Levoči prebieha celý týždeň, opätovne ho zverejňujeme v Hniezde. 

♦ 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: Z pohrebu Jozefíny Hanzesovej darovali na kostol  20€ . Bohuznáma darovala  20€ . Jubilijúci manželia Ružena a Ladisalv                 
Čajko darovali na kostol  100€ . Jubilujúci manželia Vírovci 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 - 24. jún 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   1 7 31 26 27 24 2 5 10 133 

Hniezdne 
NE 10.30   2 15 51 61 64 57 7 10 20 287 

Forbasy 
NE 9.00  1 4 21 48 60 54 34 18 15 29 284 

 
SUMMA SUMMARUM:  v nedeľu 24.6.2018 bolo v Hniezdnom  na dvoch nedeľných sv. omšiach  420 veriacich, ktorí darovali nejaký milodar na kostol,  najviac                      
bolo vhodených 20 centových mincí: 91 ks (27+64 ks) .  Vo Forbasoch bolo  284 veriacich, ktorí darovali nejaký milodar na kostol,  najviac bolo vhodených 50                        
centových mincí (60 ks) .  V celej farnosti (Hniezdne+Forbasy) najviac bolo vhodených 50 centových mincí: 147 ks (26+61+60 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. 

 

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. 

 


