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8.2.1923  
sa narodil vdp. 

Ján Slávik 
Ján Slávik, syn Pavla Slávika a Zuzany, rod. Danko, nar.          
8.2.1923 v Švábovciach, 24.5.1944 maturoval na slovenskom       
gymnáziu v Kežmarku, 21.9.1944 nastúpil do Kňazského       
seminára v Spišskej Kapitule, kde štúdium ukončil v krušných         
časoch nástupu komunizmu 18.6.1949, ordinovaný bol      
26.6.1949, kaplánom sa stal v Rabči (1949-1951), v Kežmarku         
(1951-1954), v Sp. Vlachoch (1954-1956) a administrátorom       
farnosti Dolný Smokovec (1956-1964) a jeho posledným       
miestom účinkovania bola farnosť Hniezdne, kde nastúpil       
15.10.1964.  

7. októbra 1964 Ján Slávik odovzdal farnosť Dolný Smokovec 
a 9. októbra  prebral farnosť Hniezdne.  

Ján Slávik poslednýkrát pochovával 18. novembra 1985 a to         
Máriu Krompaščíkovú, r. Grab, manželku Hilára      
Krompaščíka. Poslednýkrát sobášil 8. februára 1986 a to        
Dušana Drabinského a Evu Korschovú, poslednýkrát krstil 15.        
marca 1986 a to Lukáša Selepa. Zomrel 21.3.1986, pochovaný         
bol diecéznym ordinárom Štefanom Garajom na miestnom       
cintoríne 24.3.1986. Po jeho smrti sa príbuzní domáhali        
dedičstva vo väčšej miere ako bolo k dispozícii. Problematiku         
riešil diecézny tribunál so záverom, že nepochybyli ani dekan         
ani domvedúce. 

Peter Olekšák 
Z pripravovanej publikácie o Kostole sv. Bartolomeja. 

Fotografie na stránke sú  z Matriky pochovaných,  
kde je zápis o pohrebe vdp. Jána Slávika s podpismi prítomných kňazov. 

 

 



 

LÁSKA    MATIEK   PREMIEŇA    SVET 
Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko čo ste urobili pre svoje deti nezostane bez odmeny.  (Jer. 31, 16) 

Modlitba za dospelé dieťa. 
Spoločnými modlitbami zachránime svoje deti 

Prosím nášho Pána o požehnanie pre Teba, moje        
dieťa. Odišiel si z domu a si odkázaný sám na seba,           
nech Ťa žehná Boh, keď sa ráno prebúdzaš. Po celý          
deň nech chráni Tvoje telo, dušu i ducha. Nech kráča s           
Tebou, keď ja už s tebou isť nemôžem. Nech žehná          
miesta, kde žiješ a pracuješ. Nech prejaví svoju        
milujúcu účasť, ako som kedysi prejavovala ja , keď         
som sa tak často pýtala, kde si bol a skym. Nech žehná            
cesty po ktorých chodíš a ktorí sú s tebou. 

Nech žehná tvojmu hospodáreniu a učí ťa       
veľkorysosti. nech ťa vedie po pravdivých cestách.       
Nech Ti pripomína, že máš vždy zo svojho dávať to          
najlepšie. 

 

Nech ťa učí odpúšťať, ako sme si my dve často          
odpúšťali navzajom… 

Keď si spravila chybu a ja som ťa karhala, keď som           
povedala :,, Nie “ a Ty si to nechapala. Nech ťa Boh            
obdarí poznaním jeho lásky, ktorá ťa chráni a osvecuje         
pred tebou tvoju cestu. Ako mi dal poznať , že si v            
bezpečí. Nech rastieš vo svojich vzťahoch s Pánom,        
on ťa vo svojej láske nikdy nesklame, nikdy neopusti         
a vžda bude blízko, aby ťa utíšil 

Nech ti dá Pán poznať, že ja si nerobím starosti,          
pretože viem, že si v bezpečí v rukách jedinej osoby o           
ktorej verím ,že ťa miluje viac, ako to dokážem ja !           
AMEN  

Anna Nováková 

 

 

 
 

 



 

Starostlivosť o Kostol sv. Bartolomeja  
(kedysi a dnes) 1. časť 

Kostol sv. Bartolomeja je historickým skvostom obce. No pre nás veriacich je predovšetkým Božím domom a                
posvätným miestom. O jeho funkčnosť, poriadok, krásu a dôstojnosť sa okrem kňaza starajú muži a ženy, ktorí                 
vykonávajú rôznu službu pre nás všetkých. Mnohí z ľudí, ktorých mená uvádzam sú už zosnulí, iní pre starobu                  
alebo chorobu nemôžu byť v službe aktívni, ale určite všetci si zaslúžia našu vďaku (aspoň vo forme modlitby),                  
pretože "slúžili a slúžia" nám všetkým svojou prácou, námahou, obetou a časom. Niektorí dokonca viac ako 50                 
rokov! 

Starostlivosť o oltáre 
V Hniezdnom po stáročia existovali cechy      
remeselníkov. V kostole sv. Bartolomeja mali svoje       
oltáre stolári, podkúvači, krajčíri, obuvníci, zámočníci,      
murári, pivovarníci, tesári, kolári a kožušníci. Zo       
spomienok pána Bernarda Korscha uvádzam, o ktoré       
oltáre sa jednotlivé cechy starali. Najmladšiemu      
členovi každého cechu pripadla aj zodpovedná úloha       
postarať sa o zakúpenie sviec na oltár a ich zapálenie          
pred svätou omšou. Manželky cechmajstrov sa starali       
o čistotu oltárnych plachiet a kvetinovú výzdobu.       
Počas nasledujúcich rokov starostlivosť o oltáre      
zahŕňala pranie, žehlenie oltárnych plachiet a      
antipendií, kvetinovú výzdobu každého oltára (dnes sa       
zdobí už iba hlavný oltár).  
 
Oltár sv. Bartolomeja: Františka Simáková, Eleonóra      
Simáková, Helena Kuffová, Anna Škvarová, Agnesa      
Matfiaková, Božena Šišková. 

Oltár sv. Mikuláša: cech krajčírov, Gabriela "Ela"       
Simoníková, Magdaléna Vyrosteková. 

Oltár Panny Márie: cech tesárov,Mária Kocunová,      
Helena Krafčíková, František Krafčík, Mária     
Hurkalová, Mária Matfiaková, Emília Kšenžighová. 

Oltár sv. Rocha : cech kováčov, Mária Olešáková,       
Mária Kanciánová. 

Oltár sv. Jána Nepomuckého: cech kožušníkov,      
Helena "Lily" Dubjelová, Šarlota "Lota" Kleinová,      
Mária Fedoreková. 

Oltár Zvestovania Panne Márii: cech obuvníkov,      
Margita Ivančáková, Elena Ivančáková, Agnesa     
Gudaneková, Mária Osvaldová, Anna Rybovičová,     
Mária Baumeisterová. 

Oltár sv. Jána Krstiteľa: cech murárov, Brigita       
Matirková, Mária Osifčinová st., Mária Osivčinová      
ml. 

Oltár sv. Jozefa - robotníka: cech stolárov, Mária        
Ochotnícka, Eleonóra Simáková, Gertrúda Simáková. 

Oltár sv. Kríža: cech zámočníkov, p. Keselgruberová,       
Katarína Imrichová, Terézia Imrichová. 

Socha sv. Antona a obraz Matky Ustavičnej       
pomoci: pôvodne umiestnené pri východe z kostola-       
Hildegarda Krupková, Marta Krupková 

Socha Sedembolestnej Panny Márie (Pieta): Otília      
Šidlovská. Pre farský kostol ju zakúpil pán Ján Temak         
z Hniezdneho, pracujúci v Amerike, kde na jej kúpu         
zorganizoval finančnú zbierku). 

Výzdoba Božieho hrobu : V minulosti, aj v súčasnosti        
zdobili Boží hrob ženy, ktoré sa starali o hlavný oltár s           
pomocou rodinných príslušníkov (rod. Simáková,     
Kuffová, Škvarová, Matfiaková, Šišková, Nováková) 

Pranie a žehlenie oltárnych plachiet : V dávnej       
minulosti všetky oltárne plachty prali ručne Mária       
Leščinská, Rozália Katreničová a Helena Krafčíková.      
V súčasnosti si oltárne plachty perú ženy doma. Každá         
z oltára, o ktorý sa stará.  

Pranie a žehlenie alby pre kňaza a miništrantských        
odevov : Otília Šidlovská, Hildegarda Krupková,     
Marta Krupková 

Vyšívanie oltárnych plachiet a antipendií:  Eva      
Hyžová, p. Kleinová, Helena Krafčíková, Gabriela      
Simoníková, Klára Hrebíková. Nádherná ručná práca,      
ktorú dodnes obdivujeme. 

Andrea Matfiaková 

 



 

FARSKÉ OZNAMY 
Piata cezročná nedeľa 

10. február 2019 
 

Liturgický kalendár:  
Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľ. spomienka a  

 Svetový deň chorých - vysluhovanie pomazania chorých v našej farnosti 
NEDEĽA: 6. cezročná nedeľa 
 

Časy a úmysly sv. omší:  

PO 11.2. Forbasy 16.30 - pre chorých + z rodiny Dubjel (č. 116) 
Hniezdne 18.00 - pre chorých + Judita a František Pardus 

UT 12.2. Forbasy 7.00 !! + Jozef Líška 
ST 13.2.    
ŠT 14.2. Hniezdne 18.00 - pre deti + Katarína, Jozefína, Štefan a Martin 
PIA 15.2. Hniezdne 18.00 - pre mládež + Jozef Grigerek 
SO 16.2. Hniezdne  15.00 !! - vigílijná + Štefan, Marciána a Jozef Krafčík 

NE 17.2. 
Forbasy 9.00  PRO POPULO / za veriacich farnosti 

Hniezdne 10.30 ZBP Andrej Lešňák (70 rokov) 
 

♦ OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva majú v úmysle prijať:  Dávid Fecko (SL) a  Daniela Šromovská  (Hniezdne). Ohlasujú sa                
druhýkrát. A  Ľuboš Osifčin  (Hniezdne) a  Zuzana Kozáková  (Chmeľnica). Ohlasujú sa prvýkrát. 

♦ BRATSTVO BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO pozýva svojich členov na stretnutie 10. februára 2019 o 14.00 v pastoračnom                
centre na fare.  

♦ FAŠIANGOVÉ POSEDENIE - v sobotu 16.2.2019 od 16.00. Nejde o ples, ale o posedenie. Nepotrebujete žiadnu špeciálnu                 
róbu ani frizúru. Príďte sa zabaviť. Lístky si môžete kúpiť do pondelka 11.2.2019.  

♦ FARSKÁ PÚŤ 2019: uskutoční sa v termíne  14.-17.  mája 2019 do Prahy , vlakom. Odchod z Popradu v utorok 14.  mája 2019 o                      
8.54, návrat do Popradu v piatok 17.  mája 2019 o 14.25. Prosím, záväzný záujem nahláste v sákristii, aby sme vedeli objednať                     
dopravu a ubytovanie, najneskôr do 28.2.2019. Deti zo školy musia ospravedlniť rodičia. Deti do 15 rokov, ktoré nemajú                  
občiansky preukaz, potrebujú cestovný pas. Predbežná cena za dopravu a ubytovanie 3 noci bez stravy 91€. Prečo tento termín?                   
15. mája sú v Prahe svätojánske slávnosti Navalis, ktorých sa chceme zúčastniť. Viac na webe:  www.navalis.cz .  

♦ ZVONČEK: Minulú nedeľu 3.2.2019 bolo v “zvončeku” darované:  vo Forbasoch  264 ks darov v sume 265€ priemerne jeden                  
dar vo výške  1€ ,  v Hniezdnom  543 ks darov v sume 319,8€ priemerne jeden dar vo výške  59 centov . 

♦ DARY: Bohuznámi darovali na kostol  20€ .   Pán Boh zaplať! 
 

DARUJ NA KOSTOL 1% ZO SVOJICH PRÍJMOV 
Načo sú farnosti potrebné peniaze? Na      
prevádzku, udržiavanie a opravy kostola,     
pastoračného centra, či fary. Ako to      
realizovať? Ak platí, že 10% príjmov mi       
nepatrí (a mám to rozdať), darujem na       
kostol, do zvončeka, aspoň 1% zo svojho       
mesačného príjmu .  Čo je to mesačný      
príjem?  Je to mesačná výplata, dôchodok,      
dávka.  Nie je to veľa?  Na bežnú spotrebu        
(aj denne) míňame oveľa viac: Napr.      
balíček cigariet stojí približne 3€, pivo      
priemerne 1€, káva v kaviarni aj 2€, lístok        
do kina 5€, mesačný účet za telefón a        
internet je vo výške...  Koľko je 1% z        
príjmov? Ak mám príjem napr.  400€      
mesačne, môžem mesačne darovať 4€ na      
kostol, teda 4 nedele v mesiaci po  1€ , ak         

mám príjem 800€, 4 nedele v mesiaci po 2€...  Ak by každý dospelý daroval 1% z príjmov, neboli by potrebné mesačné ani                      
špecializované farské zbierky. Ď a k u j e m e ! 

 

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 . 

 

http://www.navalis.cz/

