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ZlatáružaprePannuMáriu
PápežFrantišekjepodobneakosvätýpápežJánPavol
II. známy svojou mariánskou úctou a láskou k
NebeskejMatke.VŠaštínezanechalvýnimočnýdar.K
soche Sedembolestnej Panny Márie položil dňa 15.
septembra2021zlatúružunamramorovompodstavci
s pápežským erbom ako osobný dar. Ním okrem
iného vyjadril vďačnosť Božej Matke za život po
náročnej operácii, ktorej sa začiatkom júla podrobil.
Obdarovanie osoby alebo významného miesta zlatou
ružou je už od stredoveku znamením osobitnej
náklonnostiapriaznepápeža. 

komunitysasnímosobnepozdraviliapodalisiruky.
Nikto nemusel nič hovoriť, úplne stačila jeho
prítomnosť. Snáď aj pápežove argentínske korenesa
´podpísali´najehobezprostrednosti,jednoduchostia
skromnosti. Svätému Otcovi sme darovali za našu
komunitu ikonu Sedembolestnej Panny Márie a za
farnosť kríž vyrobený zo skla. Prežívali sme veľkú
radosť. Jeho návšteva bola pre nás nesmiernym
obohatenímapovzbudenímvoviere.” 

Históriaobdarovaniaružou 
V dávnej minulosti pápeži obdarúvali ružou
DarpreSedembolestnúPannuMáriu 
konkrétne osoby. “Prijmi z našich rúk ružu
“Návšteva Svätého Otca Františka bola výnimočnou symbolizujúcuradosťobochJeruzalemov,tedaCirkvi
udalosťou. Nielen preto, že si vybral
Slovensko, ale aj Šaštín”, začína svoje
rozprávanie predstavený komunity
Pavlínov, páter Martin. “V roku 1995
navštívil našu národnú svätyňu Svätý
Otec Ján Pavol II. a pred mesiacom
Svätý Otec František. To sa málokedy
stáva,žepápežiprídunatoistémiesto
dvakrat. Medzi takto výnimočné
pútnické miesta patrí Mariánska
svätyňa naJasnejHorevČenstochovej,
kdesanachádzanáš,sídlogenerálneho
predstaveného. Čiernej Madone tu
venovali zlaté ružeažtrajapápeži-sv.
Ján Pavol II., Benedikt XVI. a
František. Každá ruža je originál. Tá,
ktorú pápež František daroval
Sedembolestnej Panne Márii sa zatiaľ
nachádza v kláštore, no veríme, že po
dohode s Pamiatkovým úradom bude
umiestnenávBazilikepriPiete.” 
“SvätýOtecFrantišeknavštívilBaziliku
Sedembolestnej PannyMárieabudovu
nášho kláštora - konkrétne prízemie
kláštora, kde sa nachádza pamätná
izba,vktorejsiodpočinulajSvätýOtec
Ján Pavol II.”, spomína na výnimočný
septembrový deň páter Martin a
dodáva: “Všetci členovia našej
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víťaznej a Cirkvi bojujúcej, ktorá všetkých verných
kresťanov odkazuje na onen zázračný, ľúbezný kvet,
ktorý je radosťou akorunouvšetkýchsvätých.Prijmi
ju, najmilší synu, aby si sacnosťamivždyviacaviac
zušľachťoval v Kristovi, ako ruža zasadená pri
potokoch.” Týmito slovami v Nábožných výlevoch
Andreja Radlinského pápež odovzdával posvätenú
ružu vybranému panovníkovi, pokiaľ sa zdržiaval v
Ríme. V prípade, že sa nejakáurodzenáosobavtom
čase v Ríme nenachádzala, poslal pontifik ružu
prostredníctvomlegáta.Koncom19.storočiadokonca
vznikol osobitný úrad na distribúciu týchto ruží.
Osoby,ktoréhozastávali,sanazývali“roznášačizlatej
ruže”, (lat. portantes rosam auream) a boli súčasťou
pápežskejdomácnosti. 

svete. V súčasnosti pápeži ružu udeľujú prakticky
výhradnemiestam-svätyniam. 
Symbolikaruže 
Symbolika sa odvíja od Izaiášovho proroctva zo
Starého zákona: “Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z
jeho koreňov výhonok vykvitne.” (Iz 11,1) Slová
proroka boli neskôr stotožnené s Kristom. Ruža
symbolizuje vznešenosť Krista, tŕne jeho utrpenie,
krása kvetu a pôsobivá vôňa zas jeho
zmŕtvychvstanie. Zlato, z ktorého je ruža vyrobená,
má symbolizovať lesk majestátu Krista, Kráľa neba i
Zeme. Aj táto skutočnosť vychádza z biblického
kontextu - zlato bolo spolu s kadidlom a myrhou
darom novonarodenému Kráľovi, ako o tom svedčí
Matúšove evanjelium (Mt 2,11). Niektorí vnímajú
symboliku vône ruže v slovách apoštola Pavla: “Lebo
sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha uprostred
tých,čosúnacestespásy,itých,čoidúdozáhuby.”(2
Kor 2,15) Keďže zlatá ruža bola spočiatku venovaná
urodzenýmosobám,zhotoveniekvetuzdrahéhokovu
maloajrozmerdaruurčenéhovýlučnepanovníkomči
inýmvýznamnýmšľachticom. 

Presný začiatokpraxeodovzdávaniazlatejruženieje
známy. Isté je však, že siaha doobdobiastredoveku,
zrejme až do 11.storočiakpápežoviLevoviIX.Podľa
niektorých prameňov je možné túto tradíciu
vystopovať až dočiasKarolaVeľkéhonaprelome8.a
9.storočia. Symbolružesapravdepodobnevyvinulzo
staršiehozvyku,ktorýmboloodovzdávaniekľúčovod
hrobu apoštola sv. Petra panovníkom tešiacim sa
mimoriadnej pápežskej priazni. Tento zvyk
dosvedčuje aj príbeh o sv. Levovi III., ktorý mal po
svojom zvolení na pápežský stolec potvrdiť Karolovi
Veľkému svoju vernosť aposlušnosť,akonaznačovali
pripojené úctivé dary: kľúče od hrobu sv. Petra a
zástavamestaRíma. 

Pápežiaruže 
Zlatá ruža (lat. Rosa aurea) je drahocennáposvätená
“dekorácia” v tvare ratolestí so šiestimi kvetmi na
šiestich výhonkoch, s listami a tŕňmi. Do stredu
okvetnýchlístkovsúvsadenédrahokamy.Prepápežov
ju od roku 1096 až doposiaľ zhotovujú tí najlepší
zlatníckimajstri. 

V minulosti boli zlatými ružami obdarovávaní
predovšetkým mimoriadne zbožní ľudia. To bol aj
prípad Márie Anny Savojskej, významnej rakúskej
cisárovnej, českej a uhorskej kráľovnej, ktorá ružu
roku 1832 obdržala od pápeža Gregora XVI. Mária
Anna spolu s manželom Ferdinandom I. mali vrelý
vzťah k Česku, obzvlášť k Prahe. Panovníčka v roku
1874 svoju ružu odkázala katedrále svätého Víta na
Pražskomhrade.Unikátnyempírovýklenotjedodnes
súčasťou Svätovítskeho pokladu. Nateraz poslednou
obdarovanou
osobou
bola
luxemburská
veľkovojvodkyňa Šarlota, ktorá judostalavroku1956
odpápežaPiaXII.Vdruhejpolovici20.storočiazačal
tentozvykupadať.PoskončenípontifikátuPiaXII.sa
stali cieľovou skupinou jej udeľovania miesta
mimoriadneho náboženského významu po celom

Spočiatku neboli zlaté ruže nijako požehnávané. Až
neskôrsaznichvďakaustálenejpraxistalipožehnané
predmety.Samotnéposvätenieaodovzdanieružesav
minulosti zvyklo konať počas štvrtej pôstnej nedele,
zvanej Laetare. Zvyčajne prebiehalo v pápežskej
sakristii.Vtentodeňsikňazobliekaliturgickérúcho
ružovej farby, na znamenie radosti z blížiacich sa
sviatkov.Ružováfarbazároveňsymbolizujeajtypickú
farbu, od ktorej dostala ruža svoje pomenovanie. Po
špeciálnej slávnostnej modlitbe nasledovalo
incenzovanie ruže kadidlom, jej pomazanie
balzamomaposypaniepižmovýmpráškom.Následne
bola položená na oltár k päte kríža, kde pontifik
odslúžil svätú omšu. Po nej bola distribuovaná
panovníkovi, časom prevažne len vybraným
urodzenýmženám. 
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V súčasnosti požehná pápež ružu rovnako na štvrtú
pôstnu nedeľu a venuje ju sám, alebo
prostredníctvom niektorého kardinála ako zvláštne
vyznamenanie osobnostiam, chrámom, mestám či
vládam za ich katolíckeho ducha a lojalitu k Svätej
stolici. PápežiPavolVI,svätýJánPavolII.aBenedikt
XVI. počas svojho pontifikátu venovali známym
svätyniamviacakotridesiatkyzlatýchruží. 

nielen historického významu, ale najmäduchovného
aľudského.Gestolásky,poctyaúctypápežaFrantiška
k patrónke Slovenska, k slovenskému národu a k
národnej mariánskej svätyni, ktoré rezonuje v
srdciachnielenveriacichľudí. 
Zdroje: Sväté písmo, rozhovor s p. Martinom OSPPE, predstaveným
komunityPavlínovvŠaštíneaadministrátoromfarnosti,Wikipedia.sk,
svetkresťanstva.postoj.sk, faravelehrad.cz, Slovenka č. 37/2021,
zlataky.sk,encyklopedia.com,unofficialroyalty.com 

Od 15. septembra 2021 k obdarovaným pútnickým
miestam pribudol aj Šaštín. Je to významná udalosť

FotoPáterQuirínO.Praem,spracovalaAndreaMatfiaková 



ObrazypápežovFrantiška,BenediktaXVIasv.JánaPavlaII.vgalériipápežovvBazilikesv.PavlavRíme.Foto:PO 

Pápežúsmevuaradosti
Jedna z vecí, ktorá pomáha druhým v
ich živote, je vyjadrenie krásy. Umelec
je apoštolom krásy, ktorá pomáha
druhým žiť. Len sa zamyslime nad
všetkými tými umelcami, ktorí to
dosiahli.Aletiežnadnamivšetkými!A
pokiaľ sa ma opýtate: “Dajte mi
príklad
krásy,
jednoduchej
každodennej krásy, vďaka ktorej
môžeme pomôcť druhýmcítiťsalepšie
abyťšťastnejší,”napadnúmidveveci.
Úsmevazmyselprehumor.Schopnosť
usmievať sa! Úsmevjekvetinousrdca.



Zvlášť,keďjedarovanýdobrovoľne,nie
s cieľom manipulácie, či zvádzania.
Jednoduchý úsmev, “svieži úsmev,”ako
je označovaný v literatúre. Teraz
poviem niečo osobné. Každý deň, po
svojejrannejmodlitbeprednášamslová
sv. Tomáša Mora, jeho “Prosbu za
humor - zmysel pre humor.” Jej úvod
Vásrozosmeje.“Doprajmichuťkjedlu,
Pane.“Atiežniečo,čobysomzjedol...”
Tojeono. 
(príhovorpápežaFrantiška,sociálnesiete) 
Pokračovaniemodlitby: 



Daj mi zdravé telo, Pane a nauč ma s
ním zaobchádzať. A daj mi zdravý
rozum,Pane,nechvidídobrookolonás.
Nech s hriechom nikdy nevydržím a
napraviť ho dokážem včas. A daj mi
mladú dušu, Pane. Nech nenarieka,
nereptá. Daj, nech neberiem veľmi
vážnesvojemalé,pochabé JA.Adajmi
tiež humor, Pane a milosť, aby som
chápal vtip. Nech mám radosť zo
života.Nechdokážemdruhýchpotešiť.
Amen. 
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PannaM
 ária- M
 atkaT
 icha 
Ticho živí modlitbu a našu svätosť. Umožňuje nám Duchovnosť ticha sa dá najlepšie zhrnúť s pomocou
počúvať Boha a žiť s Bohom. Na ceste k tichu nám ,,jedného veľmi múdreho dievčaťa”, ktoré sa nazýva
môžepomôcťPannaMária. 
Sofia a ktoré p
 ovedalo svojej matke: ,,Ak nás Panna
Máriažiada,abysmeboliticho,jetopreto,ženámjej
Čas modlitby v nás obnoví milosti ticha a pokoja.
Synchceniečopovedať.”  
Prosme našu Matku, aby vniesla do nášho života
ticho.Hľadaťradosťvtichujevzácnydar. 
Nech nám Panna Mária Tichá pripomenie, kam
skutočnepatríme:NechaťsaprijaťBohomvmodlitbe
Je tu aj náročnejšia forma ticha.Byťtichovtedy,keď
akodieťa. 
pociťujeme hnev. Byť ticho vtedy, keď by sme radi
NainternetenašlaAničkaJurcová 
hovorili o chybách iných. Byť ticho vtedy. keď nám
oponujúaodporujú.Vtichusarodiapravdivéslová. 


Babičkinaz ástera


Prvotný účel maminej alebo babkinej
zástery bol chrániť šaty pod ňou,
pretožeichmalalenzopár.Bolototiež
preto,žezásterysapraliľahšienežšaty
a bolo na ne treba menej látky. Ale
popri tom všetkom slúžila aj ako
kuchynská chňapka na vyberanie
horúcich plechov z trúby. Výborne sa
ňou utierajú detské slzyapríležitostne
sa ňou dá umyť špina za ušami. Z
kurníka sa v nej nosili vajíčka,
rozkokošené sliepky a niekedy aj
polovyliahnuté kuriatka, aby sa
zohrialipripeci. 

Keď prišla návšteva, zástery boli
ideálnouskrýšouprehanblivédeti.Tie
staré, veľké zástery utierali orosené
čelá, zohnuté nad horúcou pieckou na
drevo. Do kuchyne sa v nich nosili
trieskyadrevonakúrenie.Zozáhrady
savnichnosilavšelijakázelenina.Keď
sa vylúskal hrášok, vyniesli sa v nej
šupy.Najeseňsavnejnosilijablká,čo
popadali zo stromov. Keď po ceste
prichádzala návšteva, zapársekúndz
nábytku zotrela prekvapivé množstvo
prachu. Keď bola večera hotová, vyšla
babkapreddvereazamávalazásterou.

Chlapihneďvedeli,žeječasvrátiťsaz
rolenajesť. 
Ešte dlho potrvá, kým niekto vymyslí
niečo, čo by nahradilo starú, dobrú
zásteru, ktorá mala toľké využitie.
Mamy a babky dávali na parapet
vychladnúť jablkový koláč.Ichvnučky
hodávajúnaoknoroztopiť.Dnesbysa
ľudia aj zbláznili, keby zistili koľko
baktérii je na takej zástere. Od
babkinej zástery som však nikdy nič,
okremlásky,nechytila. 
Autorka:neznáma 



Dušičkovýč as 
Ponorilismesadojesennýchdní,ktorénámčochvíľa
pripomenú čas Dušičiek. S úctou si spomenieme na
našichnajdrahších,ktoríužukončilisvojupozemskú
púť. Častejšie navštívime cintoríny, upravujeme
hroby, zapaľujeme sviece a v modlitbách
intenzívnejšiemyslímenanašichdrahýchzosnulýchs
prosbouospásuichduší. 

sviečok sú symbolom večného svetla, ktoré svieti
dušiam veriacích a predstavujú takzvanú smutnú
krásu.  

Keď stojíme nad miestom posledného odpočinku
alebo pred krížom, uvedomujeme si aj vlastnú
pominuteľnosť a zamýšľame sa nad svojím životom.
Aká dlhá bude naša pozemská púť? Ponúka sa nám
V srdcináshrejúspomienkynaichpozemskýživota šancazmeniťsvojživotk lepšiemu,abysmeraz,keď
ichdobréskutky.Uvedomujemesiajblízkosťspojenia príde náš čas odchodu, mohli sa spolu radovať vo
s dušami, na ktoré si už nikto nespomína. Všetky večnosti. 
AničkaJurcová 
dušesúvďačnézanašumodlitbuatichúspomienku.
Cintoríny ožiarené svetlom horiacich plamienkov
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Slnečnica



Obrovská, žiariaca podoba nebeského brata! Deň je
plnývetra,slnkaaúchvatnýchkulísvysokýchoblakov,
ktoréstojapriobzoretakmerbezpohnutia,ajnapriek
tomu,ženazemisaohýbajútrávyastromy… 

všimol, prečo je to tak. Si príliš vysoká a on lieta
nízko. Vznáša sa poprikvetoch,alenevzlietaknim…
Vidíš, a hneď som bol vďačnýzahĺbkumyšlienky,že
aj ja s tým musím počítať. K čomu je platná všetka
výškavýrečnosti,kčomujeplatnépovzniesťsaktovie
kamavysokorozkvitnúťdokrásy,keďpotomkumne
takmer nikto nemôže nájsť cestu? Viem,jetohlboké
tajomstvo,nakoľkomiPanedovolíš,abysompreTeba
pracoval, ale rozhodne mi viac prospieva
jednoduchosťapokornépriblíženiesačakajúcim. 

Slnečnicové pole, záplava veľkých sĺnk s tmavým
terčom, miesto hojnosti, za ktorým šľahajúplamene
na všetky strany. Z akého nepatrného semienka si
vyrástla! Tvoj kvet je ako pozývajúca misa, tak
podobná slnku. Miluješ jeho svetlo a sleduješ jeho
dráhu. 

Keď dozreje plod a tvoja ťažká hlava sa zvesí, keď ju
odtrhnú alebo keď spadne, prichádza vietor,pískasi
na tvojich schnucich stvoloch a žaluje na nádheru
leta, ktoré pominulo… Smutne šelestia uschnuté 
stonky, zem vonia tlením. Je veľa smútku na
prázdnom slnečnicovom poli pod zhasínajúcimi
mrakmiohnivýchzápadov. 

Krása a symbol! Naučma,ževšetkymoje meradláo
tom,čojemaléačojeveľké,súveľmiúbohé.Abysom
nebol smutný nadzdanlivonepatrnýmisemienkami,
ktoré sadím do ľudských sŕdc. Aby som siuvedomil,
že moja práca je malá, ale keď sa spojí všetko úsilie
mojich spolubratov, môžeme vykonaťveľaúžasného.
Ideálombyistebolosledovať“Slnkospravodlivosti”na
každomkroku.Obracaťknemuočiisrdce! 

A tisíce semien na chladnúcej zemi sníva o novom
živote… 

Vždysomsapritebedivilabolsomtrochusmutný,že
popri všetkej svojej kráse si tak trochu samotárka a
hmyz ťa málo kedy príde navštíviť. Dobre som si

P.Kopecký- kňaz,upravené,krátené 
Pripravila:AndreaMatfiaková 
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FARSKÉ OZNAMY 
30.CEZROČNÁNEDEĽA -24.október2021 


LITURGICKÝKALENDÁR: 


Pondelok25.10.: Výročieposviackykatedrálnehochrámusv. 
MartinazToursvSp.Kapitule,sviatok 
Štvrtok28.10.: Sv.ŠimonaaJúdu,apoštolov,sviatok 
NEDEĽA31.10.: 31.CEZROČNÁNEDEĽA 
PONDELOK1.11.:VŠETKÝCHSVÄTÝCH,slávnosť 
aprikázanýsviatok 
Utorok2.11.:
Všetkýchvernýchzosnulých,spomienka 
Štvrtok4.11.:
Sv.KarolaBoromejského,biskupa,spomienka 


Piatok5.11.:
NEDEĽA7.11:
Utorok9.11.:
Streda10.11.:
Štvrtok11.11.:
Piatok12.11.:
NEDEĽA14.11:

Prvýpiatokvmesiaci,duch.obnovafarnosti 
32.CEZROČNÁNEDEĽA 
Výročieposv.Lateránskejbaziliky,sviatok 
Sv.LevaVeľkého,pápežaaučiteľaCirkvi,sp. 
Sv.MartinazTours,biskupa,sviatok 
Sv.Jozafáta,biskupaamučeníka,spomienka 
33.CEZROČNÁNEDEĽA-Deňchudobných 



ČASYA ÚMYSLYSV.OMŠÍ:



PO 
UT
ST 
ŠT 
PIA 

25.10.  Hniezdne 
26.10.  Forbasy 
27.10.  Hniezdne 
28.10.  Forbasy 
29.10.  Hniezdne 

SO 

30.10.  Hniezdne 

NE 

31.10. 



Hniezdne 
Forbasy 
Hniezdne 

ST  3.11. 
ŠT  4.11. 
PIA  5.11. 

Hniezdne 
Forbasy 
Hniezdne 
Hniezdne 
Forbasy 
Hniezdne 
Hniezdne 
Forbasy 
Hniezdne 

SO 

6.11. 

Hniezdne 

7.11. 

Hniezdne 
Forbasy 
Hniezdne 

PO 

1.11. 

UT 

2.11. 

NE 


PO 
UT 
ST 
ŠT 
PIA 
SO 
NE 

8.11. 
9.11. 
10.11. 
11.11. 
12.11. 
13.11. 

Hniezdne 
Forbasy 
Hniezdne 
Forbasy 
Hniezdne 
Hniezdne 
Hniezdne 
14.11.  Forbasy 
Hniezdne 

8.00-preseniorov 
7.00 
18.00-predeti 
17.00 
8.00 
15.00-sobášna-OTP 
18.00-vigílijná 
7.30 
9.00 
10.30 

ZBPMáriaKubašovská(60rokovživota) 
+zrodinyMaximDubjel 
ZBPValériaKubisová(60rokovživota) 
+ReginaZbušková(1.výročie) 
ZBPpreMartuaJankuaichrodiny 
zaženíchaanevestuErnestValekaMichaelaMontsková 
ZBProdinaZummer 
zaveriacich 
+PavolSimoník 
ZBPAlžbetaTokarčíková(80rokovživota) 

7.30 
9.00 
10.30 
8.00 
17.00 
18.00 
18.00-predeti 
17.00 
18.00-premládež 
15.00-sobášna-OTP 
18.00-vigílijná 
7.30 
9.00 
10.30 

zaveriacich 
+TeréziaaJánZbuška 
+zrodinyKuffa 
+AnnaaJozefŠkvara 
naúmyselSvätéhoOtca 
zavšetkýchzosnulých 
+JankaKrotáková 
+MarekDubiel 
zaBratstvoBožskéhosrdcaJežišovho 
zaženíchaanevestuSimonaDronzekováaPavolRaškevič 
zaBratstvoživéhoruženca 
zaveriacich 
+ViktorHomjak(1.výročie) 
ZBPHelenaSimáková (65rokov) 

18.00-preseniorov 
17.00 
18.00-predeti 
17.00 
18.00-premládež 
18.00-vigílijná 
7.30 
9.00 
10.30 

+KamilaaPavolDubjel 
+MargitaaĽudovítHanečák 
+kňazAndrejTruník(60rokovodúmrtia) 
+zrodinyŽofiaaAndrejKeklák 
+Mária,Františekst.aFrantišekml.Roth 
ZBPOľgaaPeterKonkoľ(50rokovmanželstva) 
zaveriacich 
+AnnaKiliányová 
+František,AnnaOlešákaVladimírBeňo 

♦ COVIDAUTOMAT:smevČIERNEJfáze,pretobudúvšetkybohoslužbylenpre kompletnezaočkovanýchdo
maximálne 100 osôb + povinný zoznam účastníkov, kde deti do 12 rokov sa počítajú ako komplexne
zaočkovaní.Povinnýjerespirátorvinteriériarúškovexteriéri.Pod“kompletnezaočkovanouosobou”sapre
potrebyCovidAutomatuv4mysliaosoby,ktorésú14dnípodruhejdávkedvoj-dávkovejvakcíny,alebo21dní
po jedno-dávkovej vakcíne alebo 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za
ostatných180dní. 



8 

♦ SYNODA:MinulúnedeľusmezačalizhrubaštvormesačnúdiecéznufázuSynodyosynodalite,ktorúvyhlásil
Svätý Otec František. Cieľom synody je v modlitbe a uvažovaní zistiť, ako Duch Svätý chce, aby sme dnes
spoločne kráčali pri ohlasovaní Evanjelia. V rámci Spišskej diecézy bol vytvorený Diecézny synodálny tím,
ktorý aktuálne pripravuje možnosti pre aktívne zapojenie každého človeka, ktorý bude chcieť v rámci
diecéznej fázy vyjadriť svoj názor k tejto téme. Všetkých povzbudzujeme modliť sa zatotodieloaužteraz
sledovaťwebstránkuwww.synoda.sk,ktorásavenujeotázkamsynodyarovnakosociálnesietenašejdiecézy.
Vprvúnovembrovúnedeľudňa7.11.2021budevcelejSpišskejdiecézezverejnenámožnosťakosazapojiťdo
synodyatokonkrétnymvyjadrenímsvojhonázoruohľadomspoločnéhokráčaniavCirkviscieľomohlasovať
Evanjelium.Tešímesanaspoluprácu.
♦ SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED DUŠIČKAMI A PRVÝM PIATKOM (v týždni 25.-30. októbra) sa v kostole
vysluhujeh
 odinup
 redsv.omšami(pondelok-sobota),vďalšíchtýždňochpolhodinypredsv.omšami. 
♦ SV.OMŠAPREDETI=prepredškolákovadetiprvéhostupňa.SV.OMŠAPREMLÁDEŽ=predetidruhého
stupňaZŠ+SŠ+VŠ. 
♦ BRIGÁDA: Vo štvrtok 28. novembra 2021o10.00pozývamemládež,detiidospelýchnabrigádu,pohrabať
lístieokolokostolaavofarskejzáhrade.Prinestesivlastnéhrable:)Vopredďakujeme! 
♦ ZMENAČASU:O
 týždeň,vsobotuz30.na31.októbra,sameníčas.O3.00saposúvajúhodinyna2.00. 
♦ DUŠIČKOVÁPOBOŽNOSŤbudevpondelok1.novembra2021o14.00nacintorínevHniezdnom,vprípade
nepriaznivéhopočasiabudepobožnosťvofarskom kostole(podkostolomavjehookolísútiežhroby). 
♦ ODPUSTKY (1.-8. novembra): Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za
zosnulých, môže získať odpustky,ktorésamôžuprivlastniťibadušiamvočistci,razdenneod1.novembra
do8.novembra.Trebasplniťajďalšieobvyklépodmienky.Jednasv.spoveďstačínavšetkyodpustky. 
♦ PREDPRVÝMPIATKOMCHORÝCHnavštívimvoForbasochvoštvrtok4.11.od14.00avHniezdnom
piatok5.11.od8.00. 

v

♦ ÚMYSLYSV.OMŠÍ2022siužmôžetezapísať.Prosím,akmátenabudúciroknejakévýročia,jubileázahláste
ich teraz, kým nebudú vaše plánované termíny obsadené niekým iným. Spravidla vieme zapísať každej
rodinedvaúmysly,ktoréodslúžimevnašejfarnosti.Akmátepotrebuďalšíchsv.omší(ajgregoriánske),viem
ichodslúženiezabezpečiťuinéhokňaza. 
♦ PRÍSPEVOK NA UPRATOVANIE KOSTOLOV FARNOSTINAROK2022(5€/rokadospeléhočlenarodiny)
môžete v obálke s menami a číslom domu odovzdať v sakristiách kostolov alebo vo Forbasoch p. Veronike
KilianyovejavHniezdnomp.AničkeKriššákovejdo31.decembra2021.Akniektoneuhradilpoplatokzatento
čipredchádzajúceroky,môžestáledlhdoplatiť,potomnechtonalístkuuvedie.PánBohzaplať! 
♦ DARY: Na kostol darovali: rodina Dronzek 50 €,  rodina Kromka 50 €,  rodina Fáber 100 €,  Bohuznáma na
ornát 50 €,  na bankový účet poslal Bohuznámy zo SL 100 €,  rodina Samuela Baumeistra 100 €,  rodina
Volčeková 100 €,  Valéria Korschová 100 €,  Bohuznámi manželia darovali kostolu ikonu Matky ustavičnej
pomocivhodnote600€. PánBohzaplať!AKOMÔŽETEAJVYPRISPIEŤNAPOTREBYFARNOSTI?Môžete
takurobiťosobnealebodopokladničkyvpredsienikostolaalebozaslanímčiastkynabankovýúčetfarnosti:
IBAN:S
 K4409000000000103863028.PánBohzaplať! 
♦ PUTOVANIE OBRAZU SV. JOZEFA - Oneskorene sme získali hodnotnú ikonu sv. Jozefa, ktorá bude od
dnešnejnedeleputovaťporodinách,kdesabudetemôcťcelýtýždeňvrodinestretávaťpriobrazekrodinnej
modlitbe.Ikeďroksv.Jozefatrválendo8.12.2021,ikonabudeputovaťdovtedy,kýmbudezáujemrodín.Na
stolíkusabudetemôcťzapísať,ktorúnedeľubystesiprevzaliikonudosvojejrodiny.





HNIEZDO, časopis veriacich Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Hniezdne sfiliálkamiForbasyaKamienkavydávaprevlastnúpotrebuRKFÚsv.
Bartolomeja,Hniezdne6,06501Hniezdne. Kontakt:w
 ww.farnosthniezdne.sk,email:f arnosthniezdne@gmail.com,tel.:+
 421524323393.





