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Zrelé   hrozno   je   obrazom   našej   úlohy:   prinášať   ovocie   dobra.   Foto:   Farnosť   Hniezdne   

Jubilejný   rok   v   slávení   Cirkvi  
„Aperite  mihi  portas  Justitiae“  -  „Otvorte  mi  brány  spravodlivosti“,  týmito  slovami  sa  otvára              
Svätá   brána   Baziliky   sv.   Petra   v   Ríme,   ktorej   otvorením   sa   začína   svätý   alebo   jubilejný   rok.   

Bonifác   VIII.   –   otec   Jubilejných   rokov  

Vo  svete  sa  rozšírila  nepravá  zvesť,  že  s  okrúhlym          
rokom 1300  môžu  veriaci  získať  odpustenie  hriechov.        
Do  Ríma  k  hrobom  apoštolov  a  prvých  mučeníkov         
začali  prúdiť  davy  pútnikov.  Pápež  Bonifác  VIII.        
pochopil,  že  je  lepšie  masy  usmerniť,  preto  22.         
februára  1300  vydal  bulu,  ktorou  prvý  raz  v  histórii          
proklamoval  rok  odpustkov  a  Božieho  milosrdenstva.       
Nazval  ho  jubilejným  rokom.  Trval  až  do  24.         

decembra  toho  istého  roka  a  mal  sa  opakovať  každých          
100  rokov.  Ak  chceli  pútnici  získať  odpustky,  museli         
okrem  púte  navštíviť  hroby  svätých  apoštolov  Petra  a         
Pavla  a  uctiť  si  relikviu  –  Veronikinu  šatku  (sudárium)          
s   odtlačkom   Ježišovej   tváre.  

Už  nasledujúce  jubileum  porušilo  pravidlo  o       
storočnom  intervale.  Uplynulo  len  50  rokov  a        
Klement  VI.  vyhlásil  nový  jubilejný  rok  ( 1350 ).        
Obyvatelia  Ríma  naliehali  na  pápeža,  ktorý  sa        

 



 

zdržoval  v  Avignone,  aby  Rímu  prinavrátil  jeho  slávu         
a  vyhlásil  jubilejný  rok  v  predstihu.  Mal  pritiahnuť         
pútnikov  do  chátrajúceho  Večného  mesta.  Podmienky       
na  získanie  odpustkov  sa  rozšírili  aj  o  návštevu         
Baziliky  sv.  Jána  v  Lateráne.  Nielen  Bazilika  sv.  Jána,          
ale  i  iné  stavby  v  meste  boli  vo  veľmi  zlom  stave.            
Zničili  ich  zemetrasenia,  ktoré  mesto  postihli  v        
septembri,  len  krátko  pred  začiatkom  jubilea.  Mesto        
nebolo  na  toľký  počet  pútnikov  vôbec  pripravené.        
Kronikár  Buccio  di  Ranallo  dokonca  otvorene       
kritizoval  majiteľov  hostincov  a  domov,  ktorí  izbu  pre         
štyroch  ľudí  prenajali  ôsmim  a  viacerým  hosťom        
naraz.  

Ďalšie  jubileum  v  roku 1390  nezodpovedá  ani  100-,         
ani  50-ročnému  intervalu.  Urban  VI.  sa  rozhodol,  že         

rok  odpustenia  by  mal  byť  vyhlasovaný  každých  33         
rokov,  na  pamiatku  Kristovho  umučenia.  Zomrel  však        
ešte   pred   jeho   začiatkom.   

V  priebehu  ďalších  storočí  sa  napokon  zaviedol  model         
opakovania  jubilea  každých  25  rokov.  Už  od  16.         
storočia  existujú  i  takzvané  výnimočné  sväté  roky:  rok         
1933  symbolizoval  1900  rokov  od  Kristovej  smrti  a         
umučenia.   

Rok  milosrdenstva ,  ktorý  sme  slávili  od  8.  12.  2015          
do  20.  11.  2016,  bol  otvorený  pri  príležitosti  50.          
výročia  ukončenia  II.  vatikánskeho  koncilu.  Dodnes       
sme  v  celej  Cirkvi  napočítali  26  riadnych  a  4          
mimoriadne   jubilejné   roky.  

Ivana   Kvetánová  
 

Pastiersky  list  Konferencie  biskupov  Slovenska      
III.   národný   pochod   za   život  
Drahí   bratia   a   sestry,  
v  tomto  roku  uplynie  40  rokov  od        
historického  momentu,  keď  svätá     
Matka  Tereza  z  Kalkaty  prevzala  –       
dňa  10.  decembra  1979  –  Nobelovu       
cenu  za  mier.  Matka  Tereza  vtedy       
poukázala  na  najhlbšiu  podstatu     
pravého  mieru  –  na  vzájomnú      
obetavú  lásku  a  úctu  medzi  ľuďmi,       
akú  nám  ukázal  Ježiš,  keď  za  nás        
obetoval  život  (porov. Jn  15,  13).       
Matka  Tereza  hovorila  o     
opustených  rodičoch,  ktorých    
zraňuje  nezáujem  ich  vlastných     
detí.  Vyzdvihla  ochotu  deliť  sa  aj  s        
tým,  čoho  niet  nazvyš.     
Pripomenula  utrpenie   
vyhladovaných  rodín.  Poukázala  na     
nemožnosť  milovať  Boha  a     
nemilovať  blížneho,  ktorý  trpí     
hladom   po   láske.  
Matka  Tereza  sa  viackrát  vrátila  k       
téme  detí  –  trpiacich,  hladujúcich,      
odvrhnutých  či  zanedbaných.    
Najdôležitejšou  myšlienkou  jej    
príhovoru  je  však  tá,  keď  svetový       

mier  postavila  do  priamej  súvislosti      
s  vojnou  proti  nenarodeným     
deťom.  Povedala:  „Dnes  mier     
najviac  ničí  potrat,  pretože  to  je       
frontálna  vojna,  priame  zabitie,     
vražda  spáchaná  samotnou    
matkou...  Ak  matka  môže  zabiť      
vlastné  dieťa,  čo  mne  zabráni  zabiť       
teba   a   tebe   zabiť   mňa?   Nič.“   

Tieto  slová  sa  dotýkajú  aj  nás  na        
Slovensku:  od  roku  1957,  keď  bol       
u  nás  legalizovaný  umelý  potrat,      
prišlo  v  dôsledku  umelých  potratov      
o  život  takmer  jeden  a  pol  milióna        
detí.  

Z  uvedených  slov  vyplýva,  že      
Matka  Tereza  vidí  priamu  súvislosť      
medzi  násilím  voči  najmenším     
spomedzi  nás  a  ktorýmkoľvek     
iným  násilím  páchaným  na  človeku      
v   priebehu   jeho   života.   

Korupcia,  rasizmus,  zneužívanie,    
násilie,  fyzická  likvidácia  za  názor      
či  pravdu,  nevymožiteľnosť  práva,     
experimenty  na  deťoch,  arogancia     

v  rozhovoroch  či  diskusiách  –  to       
všetko  sú  rôzne  prejavy  tej  istej       
neúcty  voči  ľudskej  osobe,  voči  jej       
posvätnosti  a  nedotknuteľnosti.    
Úctu  k  ľudskej  osobe  však  možno       
najlepšie  pochopiť  a  prijať  len      
vtedy,  keď  za  pôvodcu  všetkého  a       
každého  uznáme  Boha  –     
Stvoriteľa.  On  stvoril  svet  a  stále       
ho  tvorí  podľa  svojho  nemenného      
zákona  lásky.  Bez  Boha  sa  všetko       
rozpadá  do  neprehľadného  chaosu     
vzťahov.  Spomeňme  si  na  slávnu      
vetu  z  románu  Fiodora     
Michajloviča  Dostojevského Bratia    
Karamazovovci :  „Ak  niet  Boha,     
všetko   je   dovolené!“  

My  kresťania  vyznávame,  že  Boh      
existuje.  V  tisícoch  katolíckych     
kostolov  na  celom  svete  znie Krédo       
Cirkvi  začínajúce  slovami  „Verím     
v  jedného  Boha“.  V  Boha      
Stvoriteľa.  Hlava  Katolíckej  cirkvi,     
Svätý  Otec  František,  neúnavne     
pripomína,  ako  hlboko  je  táto  viera       
prepojená  s  úctou  k  tým  najslabším       

 



 

z  nás.  Koncom  mája  tohto  roku       
Svätý  Otec  účastníkom  konferencie     
Áno  životu potvrdil  učenie  Cirkvi  v       
tomto  bode:  „Ľudský  život  je      
posvätný  a  nedotknuteľný.  Od     
používania  prenatálnej  diagnózy  –     
na  selektívne  účely  –  je  potrebné       
dôrazne  odrádzať,  pretože  je     
vyjadrením  nehumánnej  eugenickej    
mentality  oberajúcej  rodiny    
o   možnosť   prijať,   objať  

a  milovať  svoje  najslabšie     
deti.“  Pri  tej  istej     
príležitosti  Svätý  Otec    
označil  likvidáciu  počatého    
dieťaťa  za  najhoršiu  formu     
korupcie,  pričom  potrat    
nazval  „nájomnou   
vraždou“.  

Najhoršia  forma  korupcie    
je  zaplatiť  likvidáciu    
ľudskej  osoby  –  dať     
peniaze  človeku,  aby  zabil     
iného  človeka.  Ak  niet  Boha,      
všetko  je  dovolené:  aj  siahnuť  na       
bezbranného  a  nedovoliť  mu     
narodiť  sa.  „Stačia  dve  vety,  dve       
otázky,  aby  sme  to  dobre      
pochopili“  –  povedal  pápež  a      
pokračoval:  „Je  dovolené  vyhasiť     
ľudský  život  na  vyriešenie     
nejakého  problému?  Druhá  otázka:     
či  je  dovolené  najať  vraha  na       
vyriešenie  problému...  Nie  je  to      
dovolené.  Nikdy,  nikdy  neslobodno     
vyhasiť  ľudský  život  ani  najať      
vraha,  aby  sa  vyriešil  určitý      
problém.  Potrat  nikdy  nie  je      
odpoveďou,  ktorú  ženy  a  rodiny      
hľadajú.“  

O  tom,  ako  bytostne  je  človek  a        
jeho  vzťahy  závislý  od  Boha,      
hovoria  aj  čítania  tejto  nedele.      
„Vráťte  sa  synovia  človeka“,  volá      
Boh  prostredníctvom  autora  žalmu.     
V  žalme  prosí  Boha  „aby  sme  našli        

múdrosť  srdca“.  Aby  sám  Boh      
„upevňoval  dielo  našich  rúk“  ( Ž      
90,   3.12.17).   

Diela  našich  rúk  sú  ako  dom  na        
piesku,  ak  sa  do  nich  púšťame  bez        
tej   „múdrosti   srdca“   napojenej  

na  Boha  –  Boha  jedinečného  a       
živého;  Boha  prítomného  a     

účinného.  Pán  Ježiš  to  ilustruje      
obrazom  staviteľa  či  bojovníka,     
ktorý  sa  zastaví,  aby  si  svoj  projekt        
najprv  premyslel  a  prepočítal     
(porov. Lk  14,  25  –  33).  A  keď         
zistí,  aký  je  pomer  síl,  požiada  o        
„podmienky  mieru“.  Základnou    
Božou  „podmienkou  mieru“  je     
zastavenie  akéhokoľvek  násilia  na     
človeku.  Zopakujme  si  to  ešte  raz:       
úcta  k  najmenšiemu  a     
najbezbrannejšiemu  človeku  v  sebe     
zahŕňa  úctu  ku  každému  človeku  v       
každom  veku.  Obrana  najmenších  z      
nás  je  zároveň  aj  obranou  každého       
človeka   bez   výnimky.  

Preto  ďakujeme  všetkým,  ktorí     
pomáhajú  matkám  v  núdzi;  ktorí      
realizujú  programy  na  podporu     
manželstiev  a  rodín.  Všetkým,     
ktorí  formujú  svedomie  spoločnosti     
na  hodnotu  dôstojnosti  každého     
ľudského  života.  Tiež  pozývame     
každého  z  vás  –  angažovať  sa  v        

hnutí  za  život  podľa  svojich      
možností,  a  to  zvlášť  v  prípadoch       
záchrany   detí,   ktoré   sú   už   počaté.   

„Za  najmenších  z  nás“  –  tak  znie        
heslo  tohoročného  Národného    
pochodu  za  život.  Veď  nenarodené      
deti  sú  najmenšími  v  tom      
najhlbšom  význame  slova  –  sú      

fyzicky  najmenší,  sú  tiež     
najbezbrannejší,  
najnevinnejší,  úplne  závislí    
od  druhých.  Kto  iný  má      
chrániť  najslabších,  ak  nie  my      
kresťania?  Preto  vás  srdečne     
pozývame  na  Pochod  za     
život,  ktorý  sa  uskutoční  v      
nedeľu  22.  septembra  opäť  v      
Bratislave  –  o  pol  tretej      
popoludní  na  Námestí    
slobody.  Iste  sa  pamätáte  na      
jedinečnú  atmosféru   
pochodov  za  život  v     
Košiciach  v  roku  2013  a  v       

Bratislave  v  roku  2015,  na  tie       
chceme  nadviazať.  Chceme    
vykročiť  v  Božej  prítomnosti  s      
múdrosťou  srdca,  s  rozvahou  a      
neúnavnosťou  staviteľa  novej    
civilizácie  lásky,  s  dôverou     
bojovníka  za  Božiu  vec  pre  dobro       
každého  človeka.  Vytvoríme    
solidárne  spoločenstvo  ľudí  dobrej     
vôle,  pripravených  vydať    
svedectvo  o  zmysle  ľudského     
života.   

Vykročme  teda  do  ulíc  Bratislavy      
–  ako  ľudia  vďační  za  život  –  svoj         
i  tých  druhých.  Poďme  spolu  –  ako        
ľudia  dotknutí  Ježišom,  ktorého     
svetlo  je  ponukou  pre  všetkých,      
vrátane  ľudí  znechutených,    
unavených,   vzdialených.  

Dovidenia  na  Národnom  pochode     
za   život   v   Bratislave!  

Všetkým   vám   žehnajú   
biskupi   Slovenska  

 



 
 

F   A   R   S   K   É     O   Z   N   A   M   Y  
23.   CEZROČNÁ   NEDEĽA   -   8.   september   2019  

Liturgický   kalendár:   
Štvrtok:  Najsvätejšieho   mena   Panny   Márie,   ľ.   spomienka  
Piatok:  Svätého   Jána   Zlatoústeho,   biskupa   a   učiteľa   Cirkvi,   spomienka  
Sobota: Povýšenie   Svätého   kríža,   sviatok  
NEDEĽA: SEDEMBOLESTNEJ   PANNY   MÁRIE,   patrónky   Slovenska,   slávnosť   

 

Časy   a úmysly   sv.   omší:   
PO  9.9.  Hniezdne  18.00  +   Mária   Jozefíková   (1.   výročie)   
UT  10.9.  Forbasy  17.00  +   Pavlína,   Ján   a   František   Šidlovský  
ST  11.9.  Hniezdne  18.00   -   pre   deti  +   z   rodiny   Michala   Kretta  
ŠT  12.9.  Forbasy  17.00   +   Mária,   Ignác   a   Marián   Šidlovský  
PIA  13.9.  Hniezdne  18.00    -    vigílijná  +   Margita,   Viktor   a   Teodor   Kšenžigh  

SO  14.9.  Forbasy  8.00  +   Štefan   Matuščák  
Hniezdne  18.00   -   vigílijná  +   Gabriela   a   Štefan   Simoník   

NE  15.9.  Forbasy  9.00  ZBP   Viera   a   Jozef   Doktor   (40   rokov   sobáša)  
Hniezdne  10.30  ZBP   pre   Máriu   Lešňákovú  

♦ CELODENNÁ  POKLONA  sa  dnes  uskutoční  v  Hniezdnom,  teraz  po  sv.  omši,  do  17.00,  kedy  bude                
záverečné   požehnanie.  

♦ OHLÁŠKY:  Sviatosť  manželstva  majú  v  úmysle  uzavrieť:  Ing. Dávid  IMRICH  (Hniezdne)  a  Bc. Andrea               
KOPČÁKOVÁ  (Kolačkov).  Ohlasujú  sa  druhýkrát.  Ďalej: Ján  MAČUGA  (Hniezdne)  a Štefánia            
ORDZOVENSKÁ    (Poprad).   Ohlasujú   sa   prvýkrát.  

♦ ORGANOVÝ  KONCERT :  Po  generálnej  oprave  sa  v  sobotu  uskutočnila  kolaudácia  organu.  Tento  týždeň              
sa  ešte  odstránia  kolaudačné  závady  a v  nedeľu  15.9.2019  o  17.00  sa  v  Kostole  sv.  Bartolomeja  uskutoční                  
organový  koncert,  kde  sa  organ  predstaví  v  svojej  plnej  kráse. Juraj  Křemen  -  organ :  F.  Mendelssohn  -                  
Bartholdy,  C.  Franck,  Ch.  M.  Widor. Vladislav  Spirčák  -  organ :  J.  S.  Bach,  J.G.  Walter,  M.  Archer,  A.                   
Moore,   P.   Bryan.   Srdečne   pozývame!   Vstupné   dobrovoľné,   použijeme   na   úhradu   generálnej   opravy   organu.   

♦ VÝROČIE  POSVIACKY  CHRÁMU  a  začiatok  slávenia  JUBILEJNÉHO  ROKA  FARNOSTI  sa           
uskutoční   v   pondelok   16.   septembra   2019   pri   sv.   omši   o   18.00 .   

♦ PRVÉ  SV.  PRIJÍMANIE  na  budúci  rok  bude  10.  mája  2020.  Prihlášky  na  sv.  prijímanie  rozdám  deťom  na                  
náboženstve  alebo  si  ich  môžete  vyzdvihnúť  v  sakristiách  kostolov. Vyplnené  prihlášky  je  potrebné              
odovzdať   na   fare   v   kancelárii   (dieťa   +   rodičia)   v   sobotu   21.   septembra   2019   v   čase   od   11.00   -    12.00.   

♦ BIRMOVKA  v  našej  farnosti  je  plánovaná  na  jún  2021  pre  dospelých,  ktorí  ešte  neboli  birmovaní  a  pre                  
deti  a  mládež  od  7.  tried  základnej  školy  vyššie.  Prihlášky  si  môžete  vyzdvihnúť  v  sakristiách  kostolov.                 
Vyplnené  prihlášky  je  potrebné  odovzdať  na  fare  v  kancelárii  (dieťa  +  rodičia)  v  sobotu  21.                
septembra  2019  v  čase  od  8.00  -  11.00.  Prípravu  začneme  úvodným  stretnutím  v  sobotu  28.                
septembra   2019.   

♦ NÁRODNÝ  POCHOD  ZA  ŽIVOT  sa  uskutoční  v  Bratislave 22.  septembra  2019  (nedeľa).  Prosím,              
záväzný   záujem    o   dopravu   zapíšte   v   sakristiách   kostolov.   

♦ BRIGÁDA  v  kostole  bude v  sobotu  28.  septembra .  Chceme  upratať  priestor  pod  strechou  kostola  a  vežu                 
kostola.  

♦ DARY:  Zo  sobáša  Jozef  Romaňák  a  Viktória  Kubisová  darovali  na  kostol 100  € .  Zo  sobáša  Dominik  Vávra                  
a   Barbora   Matejová   darovali   na   kostol    300   € .   Bohuznáma   darovala   na   organ    50   € .   Pán   Boh   zaplať!   
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