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V kostole máme nové sobášne stoličky (navrhnuté architektmi S. Šutvajom a M. Bišťanom) a ďalšie stoličky v medzioltárnom priestore.   Foto: Peter Olekšák 
Modlitba ruženca v októbri 2018 
Pápež František osobitne pozýva počas októbra vždy na        
konci ruženca pripojiť na spomenutý úmysel modlitbu       
k Panne Márii „Pod tvoju ochranu“ a tiež bežne známu          
modlitbu „exorcizmu“ k sv. Michalovi archanjelovi. 

Svätý Otec sa rozhodol pozvať všetkých veriacich celého        
sveta, aby sa modlili Svätý ruženec každý deň počas         
celého mariánskeho mesiaca október a aby sa ako Boží ľud          
zjednotili v spoločenstve a v kajúcnosti a vyprosovali od         
Svätej Matky Božej a sv. Michala archanjela ochranu pre         
Cirkev pred diablom, ktorý stále hľadá, ako by nás oddelil          
od Boha a vzájomne rozdelil. 

V uplynulých dňoch, pred cestou do Pobaltia, sa Svätý         
Otec stretol s pátrom Frédericom Fornosom SJ,       
medzinárodným riaditeľom Svetovej siete modlitby pápeža      
(Apoštolát modlitby) a požiadal ho, aby rozšíril v celom         
svete túto jeho výzvu všetkým veriacim, pozývajúc ich        
uzatvárať ruženec starobylým vzývaním „Pod tvoju      
ochranu“ a modlitbou k sv. Michalovi archanjelovi, ktorý        
nás ochraňuje a pomáha nám v boji proti zlu (porov.          
Zjavenie sv. Jána 12,7-12). 

Ako povedal Svätý Otec 11. septembra v homílii v Dome          
sv. Marty, citujúc Knihu Jób,  modlitba je zbraňou proti         

Veľkému žalobcovi, ktorý „chodí dokola po svete       
hľadajúc spôsob, ako obžalúvať“ .  Len modlitba ho       
môže poraziť. Ruskí mystici a veľkí svätci všetkých        
tradícií radili vo chvíľach duchovných turbulencií hľadať       
ochranu pod plášťom Svätej Matky Božej, vyslovujúc       
vzývanie „Sub tuum praesidium“ (Pod tvoju ochranu). 

Touto žiadosťou o príhovor  Svätý Otec prosí veriacich        
celého sveta o modlitbu, aby Svätá Matka Božia vzala         
Cirkev pod svoj ochranný plášť : aby ju chránila pred         
útokmi Zlého, veľkého žalobcu, a robila ju zároveň stále         
viac vedomou si vín, pochybení, zneužití spáchaných v        
súčasnosti i v minulosti a usilovnou zápasiť bez        
akéhokoľvek zaváhania, aby zlo nezískalo prevahu. 

Svätý Otec tiež požiadal, aby sa modlitba Svätého ruženca         
počas mesiaca októbra ukončovala modlitbou     
pochádzajúcou od Leva XIII.:  “Svätý Michal archanjel,       
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a          
úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže        
svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou        
mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov,         
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.” 

www.vaticannews.va/sk 

 



 

Október mesiac sv.ruženca 
Október je mesiac zasvätený ružencovej Panny Márie a        
nazývame ho mesiac svätého ruženca. Sv. ruženec je        
najrozšírenejšou modlitbou. Modlia sa ho všetci deti aj        
dospelí. Ruženec je modlitba rozjímania o Kristovi a jeho         
matke.Je to naozaj silná modlitba, ktorá pomáha aj pri         
rôznych trápeniach a problemoch. Preto aj teraz sa s Vami          
podelím o jedno pekné svedectvo,ktoré porozprával jeden       
pacient.  

Taká bola skutočnosť v dramatických chvíľach života       
jednej mladej rodiny. Práve očakávali príchod prvého       
dieťatka na svet, budúca mamička neustále prosila o        
zdravie a šťastný pôrod. Otecko, ktorý mal iný postoj k          
viere nakoniec prehlásil, že dieťatko ani nebudu krstiť!        
Tesne pred jeho narodením prišlo mladej mamičke veľmi        
zle a nastali zdravotné problémy, ktoré vážne ohrozovali jej         
život i život dieťatka.  

Bezradný otec veľmi prosil lekárku, aby ich zachránila.        
Lekárka sľúbila, že urobia všetko čo bude v ich silách: ,, Tu            
najskôr pomôže modlitba,” potvrdila vážnosť stavu. 

Mladý muž prišiel domov a so slzami v očiach oznámil          
svokre, že obaja sú vo vážnom ohrození života. ,,Mamka,         
prosím modlite sa za to, aby prežili.” ,,To vieš, že budem,           
no modli sa aj Ty,” hovorí svokra s ružencom v ruke. ,, Ja             
viem iba Otče náš a Zdravas Mária.” To nič: ,,modli sa,           
ako vieš.” Tak sa každý o samote modlil.  

Bola to veľmi ťažká noc pre domácich,aj pre mladú         
mamičku a jej dieťatko. No na orodovanie Panny Márie sa          
problémy podarilo prekonať. Narodilo sa zdravé dievčatko       
a z komplikacii sa dostala aj mamička. Po nejakom čase          
boli všetci spolu doma, zdraví a šťastní, Mladý otecko         
uveril, že modlitba má veľkú silu. Odvtedy je z neho iný           
človek, ktorý sa denne modli sv. ruženec so svojou rodinou. 

Preto sa sv.Ruženec modlime často, nielen v októbri a         
dostaneme veľa milosti od našej nebeskej matky Panny        
Márie.  

Anička Jurcová 

 

 

 



 

Pápeži - ako ich nepoznáme - 1. časť 
Boli povolaní k vznešenej službe Kristových nástupcov na zemi, ale zároveň to boli ľudia ako my - “z mäsa a kostí” v                      
prežívaní každodenných radostí i starostí… 
 
*Grétka, nádherný biely kanárik bol rozptýlením, ktoré si z času na čas vo svojom prísne stanovenom dennom režime                  
dovolil pápež Pius XII. Malý kanárik vyletel zo svojej klietky už ráno o 6.15 hod., keď začul bzučanie elektrického                   
holiaceho strojčeka. Hoci sa Svätý Otec súčasne sústredil na rozhlasové vysielanie v anglickom alebo francúzskom               
jazyku, aby si tak udržal v najlepšej forme svoje jazykové vedomosti, jeho miláčik si mu mohol sadnúť na ruku, ktorou sa                     
holil. Vtáčik presne poznal pápežov krok a letel mu v ústrety, keď išiel na raňajky alebo na obed. Keď prinášali z kuchyne                      
podnos,letelknemu, aby sa pozrel, či tam nie je niečo, čo by chutilo aj jemu. A keď mu náhodou pápež zahĺbený do                     
myšlienok nevenoval pozornosť, ťahal ho za vlasy alebo za ucho. Kanárik si rád sadol aj na jeho ruku a spieval tak pekne,                      
ako len vedel. 
 
*Fotografi sa dosť natrápili s pápežom Jánom XXIII., kým sa im podarilo urobiť mu dobrú fotografiu. Raz si pápež                   
vzdychol: “Pán Boh už pred 77 rokmi vedel, že sa stanem pápežom. Nemohol ma urobiť trochu fotografickejším?” 
 
*Ani pápež Lev XIII. si nemohol pomôcť, keď sa musel dať portrétovať. Ohromený pozoroval potajomky maliarove                
dielo. Keď bol obraz konečne namaľovaný, požiadal umelec Svätého otca, či by mu nemohol povedať nejaký výrok, ktorý                  
by sa hodil na plátno. Pápež prikývol. “Len dolu štetcom stručne domaľujte: Matúš 14,27 - Lev XIII..” Hneď potom sa                    
maliar ponáhľal domov a vyhľadal si príslušné miesto v Písme. Stálo tam: “To som ja, nebojte sa!” 

Spracovala A.M 

. 

 

www.sviecka.forumzivota.sk 

 



 

F  A  R  S  K  É     O  Z  N  A  M  Y  
27. CEZROČNÁ NEDEĽA 

7. október 2018 
Liturgický kalendár:  

Štvrtok: Svätého Jána XXIII., pápeža, ľ. spomienka 
NEDEĽA: 28. CEZROČNÁ NEDEĽA 
 

Časy a úmysly sv. omší:  
PO 8.10. Hniezdne 7.00 † Judita Šidlovská a Rudolf Petráš 
UT 9.10. Forbasy 17.00 † Viera Olekšáková a Pavol Dubjel 
ST 10.10. Hniezdne 18.00 - pre deti † Brigita a Róbert Raab 
ŠT 11.10. Forbasy 17.00 za zdravie a Božie požehnanie  
PIA 12.10. Hniezdne 18.00 - pre mládež † Mária Šefferová 
SO 13.10. Hniezdne  18.00 - vigílijná † Milan Hurkala 

NE 14.10. 
Forbasy 9.00  ZBP rodina Jany Šidlovskej 

Hniezdne 10.30 PRO POPULO / za veriacich farnosti  
 

♦ OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI modlitby posvätného ruženca začneme a skončíme spevom mariánskej piesne. 

♦ MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC: 18. októbra 2018 (štvrtok) sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej               
modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi preto                
na stránke www.miliondeti.sk pripravila didaktické materiály pre farnosti, školy či spoločenstvá. Spojme sa 18.              
októbra v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete! 

♦ OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva majú v úmysle prijať:  Jozef HREBÍK (Hniezdne) a  Klaudia KONKOĽOVÁ             
(Spišská Belá). Ohlasujú sa 1. krát Kto by vedel o manželskej prekážke, nech to ohlási na fare.  

♦ HRF a PRF prosím o stretnutie v STREDU 10. októbra 2018 o 18.30 na fare.  

♦ OPRAVA ORGANU (hrací stôl) v Kostole sv. Bartolomeja - začiatok je naplánovaný na nasledujúci týždeň a trvať                 
by mala dva mesiace.  

♦ BOJ PROTI HLADU: Vincentínska rodina organizuje 12. ročník celoslovenskej verejnej zbierky na zmiernenie             
chudoby ľudí v krajinách: Haiti, Honduras, Albánsko, Rusko, Ukrajina a Slovensko. Podporiť ju budete môcť na                
budúcu nedeľu po sv. omši zakúpením si srdiečok, ktoré budú rehoľné sestry predávať.  

♦ DARY: Pri príležitosti životného jubilea daroval Štefan Alexik  50€ . Bohuznáme darovali  10€  a  20€ . 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 - 30. september 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    15 24 35 53 29    156 

Hniezdne 
NE 10.30   2 20 71 76 89 73 15 13 13 372 

Forbasy 
NE 9.00  2 7 27 52 56 59 31 2 3  239 

 

SUMMA SUMMARUM:  V nedeľu bolo v Hniezdnom  na dvoch nedeľných sv. omšiach  528 veriacich, ktorí darovali nejaký                 
milodar na kostol,  najviac bolo vhodených 20 centových mincí: 1č2 ks (53+89 ks) .  Vo Forbasoch bolo  239 veriacich, ktorí darovali                    
nejaký milodar na kostol,  najviac bolo vhodených 20 centových mincí (59 ks) .  V celej farnosti (Hniezdne+Forbasy) bolo                 
vhodených najviac 20 centových mincí: 201 ks (53+89+59 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 93. 

 


