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HNIEZDO   41/2020   
Časopis   veriacich   Rímskokatolíckej   farnosti   Hniezdne   s   filiálkami   Forbasy   a   Kamienka      11.10.2020   

  

Spoločná   modlitba   Slovenska   a   Srí   Lanky   
Misijný   mesiac   október   2020   
Najláskavejší   Pane,   Ty   nás   neustále   pozývaš,   aby   sme   
odpovedali   na   tvoje   volanie   a   rozhodli   sa   pre   poslanie,   
ktoré   si   vložil   do   hĺbky   nášho   srdca.   Dôveruješ   nám   a   
napĺňaš   nás   radosťou   a   pokojom,   keď   vykročíme   
kamkoľvek   a   kedykoľvek   nás   zavoláš.   

Daruj   nám   schopnosť   srdca,   aby   sme   boli   vždy   
vnímaví   a   ochotní   odpovedať   na   tvoje   pozvanie   a   s   
dôverou   a   láskou   sa   v   každej   chvíli   vinuli   k   Tebe.   

Sprevádzaj   nás,   aby   sme   sa   stávali   svetlom   nádeje   a   
soľou   zeme,   cez   ktoré   môže   prúdiť   tvoja   milosť   a   
požehnanie.   

Daruj   nám   odvahu   a   silu,   aby   sme   aj   napriek   ťažkým   
chvíľam   a   prenasledovaniam   boli   pevní   vo   viere,   

tak   ako   bol   aj   tvoj   služobník   sv.   Josef   Vaz   na   Srí   
Lanke.  

Pripomínaj   nám   aj   odvahu   a   lásku   nášho   Titusa   
Zemana,   ktorý   z   lásky   k   Tebe,   k   viere   a   k   Cirkvi   
nevidel   v   strachu   a   nebezpečenstve   žiadnu   prekážku,   
ale   len   lásku.  

Požehnávaj   nás   a   ochraňuj   nás   v   tom   povolaní   a   
poslaní,   ktoré   máš   pre   každého   jedného   z   nás,   či   už   na   
Slovensku,   na   Srí   Lanke   alebo   kdekoľvek   na   svete,   
aby   sme   sa   aj   my   stali   svedkami   viery,   nádeje   a   lásky   
vo   svete.   

O   to   ťa   prosíme   skrze   Krista,   nášho   Pána.     
Amen.   

  



  

Bábiky   Emílie   Demčákovej   
Ak  by  sme  chceli  spočítať  záľuby,        
ktorým  sa  Emília  intenzívne  venuje,       
nestačili  by  nám  na  to  prsty  oboch         
rúk.  Tvorivá  práca  je  jej  "srdcovkou"        
a  každodennou  súčasťou.  Šije  nielen       
oblečenie,  ale  aj  obrusy,  vankúše,       
podsedáky  na  stoličky,  vianočné      
dekorácie,  vyšíva  ozdoby  z  filcu,       
zdobí  veľkonočné  vajíčka,  pomocou      
sadry  tvaruje  vázy,  ozdobuje  poháre       
na  stopkách  k  životným  jubileám,       
pečie  veľkonočné  pasky,  vyrába      
ikebany  i  košíky  z  čipky...Hoci  všetky       
prinášajú  Emílii  veľké  potešenie,      
predsa  len  "gro"  jej  tvorby  spočíva  v         
šití   oblečenia   pre   bábiky.     

Tak,  ako  každé  malé  dievčatko,  aj  ona         
v  detstve  túžila  po  vlastnej  bábike.        
Keďže  pochádza  z  ôsmych  detí  a        
skromných  rodinných  pomerov,  jej      
túžba  bola  iba  nesplniteľným  snom.  V        
dome  mali  jednu  malú  porcelánovú       
bábiku,  ktorá  zdobila  ustlanú  posteľ,       
čo  bývalo  v  tých  časoch  zvykom.  Jej         
šila  svoje  prvé  šatôčky.  "To,  že  som         
nemala  svoju  bábiku,  ma  neskôr       
viedlo  k  tomu,  že  som  ich  začala         
zdobiť  a  dávať  do  daru  dievčatám,        
ktorých  rodičia,  rovnako  ako  kedysi  tí        
moji,  nemali  dosť  peňazí,  aby  im  ju         
kúpili,"  vraví  Emília.  "Robiť  radosť       
deťom  z  rodiny,  ale  aj  iným,  to  je  to,           
čo   ma   robí   veľmi   šťastnou,"   dodáva.   

Jej  príbeh  s  bábikami  sa  začal  písať  pred  25-  timi            
rokmi,  keď  ju  ako  vyučenú  krajčírku  oslovili  členky          
organizácie  "Únia  žien",  aby  im  pomohla  ušiť  krojové          
oblečenie  bábikám,  ktoré  boli  spomienkovými  darmi        
najmä  pre  hostí  zo  zahraničia.  Materiál  na  jeho  ušitie  si            
musela  zaobstarať  sama.  Navštevovala  majiteľov       
krojov  najmä  v  troch  dedinách  staroľubovnianskeho        
okresu-  v  Kamienke,  Lackovej  a  Plavnici.  "Boli  to  milí           
a  priateľskí  ľudia.  Veľmi  mi  pomohli.  Pozvali  ma  do           
svojich  domácností,  ukázali  kroje,  vysvetlili  všetky        

detaily,  aby  som  ich  čo  najvernejšie  zachytila  v          
maličkých  kópiách,"  vraví  Emília.  "Dokonca  mi        
ochotne  darovali  zvyšky  látok,  stúh,  čipiek  a         
všakovakých  ozdôb,  ktoré  použili  pri  šití  originálu.  Ja          
som  im  potom  na  revanš  s  vďakou  venovala  moje           
krojované   bábiky,"   spomína.   

Keď  pred  rokom  videla  na  facebooku  nesmierne  drahé          
"bábikovské"  oblečenie,  vedela,  že  ho  zvládne  ušiť  aj          
sama.  V  obchode  kúpila  postavičky,  začala  im  šiť  šaty,           
zdobiť  ich  čipkami,  stuhami,  korálkami  a  bižutériou         
podľa  svojho  vkusu  a  fantázie.  "Vždy  som  veľa  a  rada            

  



  

šila.  Ostalo  mi  to  dodnes.  Stále  vymýšľam  niečo  nové.           
Keď  začnem,  neviem  s  tým  prestať.  Teší  ma,  že  mám            
vždy  čo  robiť  aj  v  tomto  veku,  že  zmysluplne           
využívam  svoj  čas."  Každoročne  sa  zúčastňuje        
okresných  prehliadok  a  súťaží  ručných  prác  seniorov  v          
Starej  Ľubovni,  s  názvom  "Zlaté  ruky",  kde  prezentuje          
svoje  výrobky  a  tvorbu.  Vďaka  vnučke  mohla         
porozprávať  o  svojich  záľubách  na  okresnom  podujatí         
"Babička  roka",  ktoré  bolo  pre  ňu  nezabudnuteľným         
zážitkom.     

Časť  z  toho,  čo  vyrobí,  posiela  do  Ameriky  najmä           
svojej  rodine,  ale  aj  rodákom,  ktorí  sa  vždy  tešia           

výrobkom,  ktoré  im  v  ďalekom  svete  aspoň  trošku          
pripomínajú   Slovensko,   domov...   

Byť  kreatívny  nie  je  iba  koníček,  je  to  spôsob  života.            
Toho  Emíliinho  určite!  Keď  ju  počúvate,  ako  zanietene          
a  s  nadšením  rozpráva  o  svojich  početných  aktivitách,          
tak  jej  veríte,  že  v  nich  našla  a  neustále  nachádza            
zmysel,  naplnenie  a  radosť.  Práca  vypĺňa  veľkú  časť          
nášho  života.  Jediný  spôsob,  ako  byť  spokojný,  je          
robiť  veci,  ktoré  považujeme  za  dobré  a  osožné  pre           
iných.   Emília   sa   o   to   úprimne   snaží   každý   deň.   

Andrea   Matfiaková   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  



  

FARSKÉ   OZNAMY   
28.   CEZROČNÁ   NEDEĽA   

11.   október   2020   
  

LITURGICKÝ   KALENDÁR:     
  

Štvrtok: Svätej   Terézie   od   Ježiša,   panny   a   učiteľky   Cirkvi,   spomienka   
Sobota: Svätého   Ignáca   Antiochijského,   biskupa   a   mučeníka,   spomienka   
NEDEĽA:   29.   CEZROČNÁ   NEDEĽA   -   MISIJNÁ   NEDEĽA   

  

  

ČASY   A ÚMYSLY   SV.   OMŠÍ:     

  
  
  

PO   12.10.   Hniezdne   8.00   -   pre   seniorov   ZBP   rodina   Juraja   
13.00   -   pohrebná   +   Helena   Drabinská   

UT   13.10.   Forbasy   17.00   +   Kamila   a   Pavol   Dubjel   

ST   14.10.   Hniezdne   8.00   -   pre   seniorov   +   Mária   a   Jozef   Homjak     
18.00   -   pre   deti   ZBP   rodina   Matúša   Guregu   

ŠT   15.10.   Forbasy   17.00   ZBP   Terézia   Zbušková   

PIA   16.10.   Hniezdne   
8.00   -   pre   seniorov   +   Miroslav,   Ján   a   Jozef   
18.00   -   pre   mládež   +   Štefan   Matuščák   

SO   17.10.   Forbasy   17.00     -   vigílijná   ZBP   Mária   Dubjelová     
Hniezdne   18.00     -   vigílijná   +   Gizela   Horáková   (1.   výročie)   

NE   18.10.   
Hniezdne   7.30   -   pre   mládež   +   Anna   a   Štefan   Matfiak   
Forbasy   9.00   ZBP   Pavol   Simoník     

Hniezdne   10.30   -   pre   seniorov   za   veriacich   
  
  

♦ OKTÓBROVÉ  POBOŽNOSTI   budú  tento  rok       
súkromné,  odporúčame  sa  v  rodine  spolu  modliť         
ruženec.     

♦ OHLÁŠKY:   Sviatosť  manželstva  majú  v  úmysle        
prijať   Maroš  Matoľák  (SL)  a   Monika  Kubisová         
(Hniezdne).  Ohlasujú  sa  druhýkrát.  Kto  by  vedel  o          
manželskej   prekážke,   nech   to   ohlási   na   fare.     

♦ DARY:   Z  krstu  Emy  Kiliányovej  darovali  na  kostol          
50  €.   Jubilujúci  manželia  Gabriela  a  Jozef  Fedorek          
darovali  na  kostol   50  € ,  jubilujúci  manželia  Terézia  a           
Pavol  Ružbašan  darovali   50  € .  Rodičia        
prvoprijímajúcich  detí  darovali   100  € .   Margita        
Hanz(d)esová  darovala   100  € .  Rodina       
Lackovičová  poslala  na  účet   50  € .   Pán  Boh          
zaplať!   

♦ AKO  MÔŽETE  AJ  VY  PRISPIEŤ  NA        
POTREBY  FARNOSTI?  Môžete  tak  urobiť  osobne        
alebo  do  pokladničky  v  predsieni  kostola  alebo         
zaslaním  čiastky  na  bankový  účet  farnosti:  IBAN:         
SK44   0900   0000   0001   0386   3028 .   Pán   Boh   zaplať!   

♦ ZBIERKA  NA  MISIE:  Budúca  nedeľa  je  misijná.         
Po  svätých  omšiach  bude  celosvetová  zbierka  na         
misie.  Na  Slovensku  bude  zvlášť  venovaná        
farnostiam  na  Srí  Lanke  a  africkým  krajinám  Togo,          
Čad  a  Kongo,  ktoré  sú  najviac  postihnuté         
koronakrízou  a  chudobou.  Za  vaše  milodary  srdečné         
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 .   

  


