
  

 

2. Týždeň v Cezročnom období, cyklus „B“ 
Oznamy:   
- Upratovanie Hertník: - upratovanie sa nekoná!!! 

- Týţdeň modlitieb za kresťanov - začína od 18. do 25. januára. 

- 3. Cezročná nedeľa je nedeľa Boţieho slova. Sv. omša bude s osobitným zameraním na tému Boţieho 

slova. - V nedeľu je aj svetový deň malomocných. 

- Z farského fondu prispejeme na Pastoráciu mládeţe ACM(/UPC /2. Cezročná nedeľa_17.01.2021/. 

- Do 31.01.2021 bude zbierka Podporný fond /zvonček z nedele zo všetkých sv. omší/. 

- Úmysly sv. omší môţete nahlásiť cez e_mail: jaro.klic@gmail.com, listom do poštovej schránky na faru 

alebo na mobilné číslo sms_kou. 

18.01.2021  Pondelok  
Pondelok 2. týždňa v Cezročnom 
období 

16:00 

 

17:15 

Hertník (+Alena - č. 203) 

 

Bartošovce (zdr., B. poţ. a poďak. pre 

Stanislava a Cyrila s rod. - č. 68) 

19.01.2021  Utorok   
Utorok 2. týždňa v Cezročnom 
období 

 

08:00 

 

 

Bartošovce (zdr., B. poţ. pre Jána a Veroniky - 

č. 156) 
súkr. Hertník (zdr., B. poţ. a poďak. pre MUDr. Jaroslava Jutku - 

TV - vlastný úmysel) 

20.01.2021  Streda  
Streda 2. týždňa v Cezročnom 
období 
alebo Svätého Fabiána, pápeţa 
a mučeníka 
alebo Svätého Šebastiána, 
mučeníka 
(ľubovoľná spomienka) 

07:30 

 

08:30 

 

 

Hertník (+Františka Geralská - I./21 - č. 64) 

 

Bartošovce (za ruţencové bratstvo - 

DEC./2020_starý rok) 

 

 

21.01.2021   Štvrtok     
Svätej Agnesy, panny a mučenice 
(spomienka) 

 

17:15 

súkr. Hertník (AIO_21.1.2021/II./20) 
Bartošovce - SV. OMŠA k sláve a cti D. Sv.!!! 

(zdr., B. poţ. a poďak. pre Martu Vaľkovú - č. 

24 - darcu) 

22.01.2021   Piatok    
Piatok 2. týždňa v Cezročnom 
období 
alebo Svätého Vincenta, diakona 
a mučeníka 
(ľubovoľná spomienka) 

16:00 

 

 

17:15 

Bartošovce (+Michal,+Mária,+Štefan,+členovia 

rodín - č. 140 

 

Hertník (+Jozef,+Mária - č. 108) 

23.01.2021     Sobota      
Sobota 2. týždňa v Cezročnom 
období 
alebo Panny Márie v sobotu 
(ľubovoľná spomienka) 

 

 

 

08:00 

            súkr. - Hertník (za veriacich_24.1.2021_3. 

Cezroč. ne“B“) 

 

Bartošovce (+Emil - č. 67 - I./21) 

24.01.2021     NEDEĽA  

3. nedeľa v Cezročnom období, 

cyklus „B“ 
- sv. Františka Saleského, bs. a uč. Cirkvi sa 
neslávi! 

09:00 
 
 

10:30  

Bartošovce (+Anna,+František,+Helena,+Mária 
- č. 87) 
 
Hertník (+Jozef,+Alena,+Marián - č. 263) 
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HerBartnícek 
 Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 18. – 25 január 2021  

„Ostaňte v mojej láske: prinesiete veľa ovocia.“ (porov. Jn 15, 5-9)  
Kresťania patriaci do rôznych cirkví venujú kaţdý rok spoločný čas modlitbám, aby 

podľa Jeţišovho priania spoločne prosili Otca o dar jednoty. 

Jeţiš ju chce preto, „aby svet uveril“ (Jn 17, 21): jednota mení svet, buduje 

spoločenstvo, bratstvo a solidaritu. Keďţe je vo svojej podstate Boţím darom, je 

nevyhnutné Otca o ňu vytrvalo a s dôverou prosiť. 

Taká je aj skúsenosť skupiny, ktorá ţije podľa slova 

ţivota v Španielsku. Uţ niekoľko rokov, práve počas 

Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, pociťovali potrebu 

modliť sa za milosť jednoty a budovanie mostov. 

Margarita píše: „Kontaktovali sme zodpovedného za 

ekumenizmus v našej diecéze, potom kňazov, aj 

pravoslávneho kňaza a evanjelických pastorov. Zhromaţdili sme sa najskôr v katolíckej 

a potom v pravoslávnej farnosti, aby sme sa modlili ako jednomyseľní kresťania. Naše 

kostoly sa pritom zakaţdým naplnia radosťou prameniacou z Boţej prítomnosti, pretoţe 

Boh otvára cesty k jednote.“ 

Na rok 2021 kláštorné spoločenstvo v Grandchamp navrhlo ako svetlo na túto cestu 

veľmi vhodný citát z Evanjelia podľa Jána: 

„Ostaňte v mojej láske: prinesiete veľa ovocia.“ 
Ide o naliehavé pozvanie ţiť a pracovať v týchto mimoriadnych dňoch pre jednotu 

kresťanov, pokračovať v tom po celý rok a po celý ţivot. Naše rozdelenia sú váţnou 

ranou a potrebujeme, aby sa zahojila. Prispieva k tomu predovšetkým Boţie 

milosrdenstvo, a tieţ naše úsilie vzájomne sa spoznávať, váţiť si jeden druhého 

a spoločne vydávať svedectvo o evanjeliu. 

Týmito slovami nás Jeţiš oboznamuje so spoľahlivými krokmi, ktoré treba napĺňať: 

predovšetkým „ostávať“ v jeho láske. 

Bude potrebné upevniť náš osobný vzťah s ním, zveriť mu svoj ţivot a veriť v jeho 

milosrdenstvo. Jeţiš v skutočnosti s nami „ostáva“ vţdy, verne. 

Zároveň nás volá, aby sme sa rozhodne postavili za neho, aby sme tak ako on spravili 

zo svojho bytia dar pre Otca; navrhuje, aby sme ho napodobňovali v citlivom, 

veľkorysom a nezištnom plnení potrieb kaţdého človeka, s ktorým preţívame menšiu 

alebo väčšiu časť svojho dňa, a tak prinášali „veľa ovocia“. „Ostaňte v mojej láske: 

prinesiete veľa ovocia.“ 

https://biblia.sk/citanie/ssv/jn/15/5


  

 

Veľmi aktuálne rezonujú slová Chiary Lubichovej, ktoré zazneli v Ţeneve v októbri 

2002 pri oslavách Dňa reformácie: „[…] Ako len svet potrebuje lásku! […] (Jeţiš) 

povedal, ţe svet spozná, ţe patríme jemu, a skrze nás, podľa vzájomnej lásky a jednoty, 

spozná jeho: ,Podľa toho spoznajú všetci, ţe ste moji učeníci, ak sa budete navzájom 

milovať‘ (Jn 13, 35). […] Pochopili sme, ţe súčasná doba vyţaduje od kaţdého z nás 

lásku, jednotu, spoločenstvo a solidaritu. A povoláva aj cirkvi k obnove po stáročia 

roztrieštenej jednoty. Nebo od nás poţaduje takúto reformu reforiem; je prvým 

a nutným krokom k všeobecnému bratstvu so všetkými ostatnými ľuďmi na svete. Ak 

my budeme zjednotení, svet skutočne uverí. Zaznelo to z Jeţišových úst: ,Aby všetci 

boli jedno (…), aby svet uveril‘ (porov. Jn 17, 21). Chce to Boh! […]. Nech nám teda 

dá milosť, ak aj nie vidieť to všetko uskutočnené, tak aspoň to pripravovať.“ (Slovo 

života - január 2021, hnutie fokoláre) 

Spoločenstvo s Kristom si vyţaduje spoločenstvo s druhými. Doroteus z Gazy, 

palestínsky mních zo 6. storočia, to vyjadril nasledovne: 

„Predstavme si kruh nakreslený na zemi, teda čiaru nakreslenú do kruhu kruţidlom, 

ktorá má stred. Predstavme si, ţe ten kruh je svet, stredom je Boh a polomery sú rôzne 

cesty, po ktorých ľudia v ţivote kráčajú. Keď svätí túţia priblíţiť sa k Bohu, kráčajú 

smerom do stredu kruhu, aţ napokon preniknú k jeho vnútru. Pribliţujú sa jeden 

druhému; a čím bliţšie sú jeden druhému, tým bliţšie sú Bohu. Je zrejmé, ţe podobne 

to platí aj naopak, keď sa odvrátime od Boha a smerujeme von z kruhu. Vtedy je 

zrejmé, ţe čím viac sa vzďaľujeme od Boha, tým viac sa vzďaľujeme jedni od druhých, 

a čím viac sa vzďaľujeme jedni od druhých, tým viac sa tieţ vzďaľujeme od Boha.“ (z 

textov na slávenie Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2021) 

Modli sa a pracuj, aby Boh mohol vládnuť.  

Nech Boţie slovo vdýchne ţivot tvojej práci a odpočinku počas celého dňa. Pri 

všetkom zachovaj vnútorné ticho, aby si tak zostával v Kristovi. Nech ťa naplní duch 

blahoslavenstiev: radosť, jednoduchosť, milosrdenstvo. (denná modlitba sestier z 

Komunity v Grandchamp) 

———————————————————————————- 

Svet, aký by som chcel – z rozhovoru pápeţa Františka pre TG5 

Uţ samotná etika, ešte pred náboţenstvom, nás učí, ţe zabiť nenarodené dieťa nie je 

dovolené. Etickým konaním voči pandémii je dať sa zaočkovať a chrániť tak seba i 

druhých. A etickou poţiadavkou na politika je zanechať v tejto dobe presadzovanie 

čisto vlastného „ja“ a dať prednosť „my“. Násilie nie je správna cesta. Ţiada sa od nás 

postoj blízkosti k človeku v núdzi ako protiváha mentality skartovania ľudí 

povaţovaných za neuţitočných. Viera je dar, ktorý si potrebujeme vyprosovať. 

To sú myšlienky z rozhovoru pápeža Františka pre taliansky súkromný kanál „Canale 

5“, odvysielaného v nedeľu 10. januára v hlavnom vysielacom čase o 20.40 ako 

teležurnál „TG5 špeciál“ s hudobným podmazom a množstvom dokumentárnych 

videoklipov. Z programu nazvaného „Svet, aký by som chcel: rozpráva pápež 

František“ prinášame niektoré vyjadrenia.„Myslím si, ţe eticky sa majú všetci dať 

zaočkovať. Nie je to ľubovoľná moţnosť, je to etické konanie. Pretoţe hazarduješ so 

svojím zdravím, hazarduješ so ţivotom, ale aj so ţivotom druhých“.„Ak to lekári 

predkladajú ako niečo, čo môţe dobre fungovať a nemá nejaké špeciálne  

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

nebezpečenstvá, prečo sa nedať zaočkovať? Existuje v tejto veci isté samovraţedné 

popieračstvo, ktoré si neviem vysvetliť.“ 

V tejto dobe treba „myslieť v kategórii „my“, a vymazať na nejaký čas „ja“, dať ho do 

zátvorky. Buď sa zachránime všetci, alebo sa nezachráni nik“. Hovorí sa o „zdravej 

hrošej koţi voči problémom (tal. menefreghismo – „mňa to netrápi“), ale 

menefreghismo nie je zdravé. Kultúra ľahostajnosti je deštruktívna, pretoţe ma 

oddiaľuje“.                

V tejto dobe „taký politik, taký kresťan, duchovný pastier, i biskup či kňaz, ktorý nie je 

schopný povedať „my“ namiesto „ja“, nie je na výške situácie“. „Konflikty v ţivote sú 

nevyhnutné, ale v tejto dobe si musia dať prázdniny“ a dať priestor jednote krajiny, 

Cirkvi a spoločnosti. 

„Problém potratu nie je problém náboţenský, je to problém ľudský, prednáboţenský, je 

to problém ľudskej etiky“, aţ potom je vecou náboţenstva. „Je to problém, ktorý aj 

ateista musí vyriešiť vo svojom poznaní“. „Je správne vyhasiť jeden ľudský ţivot, aby 

sa vyriešil určitý problém, hocaký? Je správne najať si vraha na vyriešenie nejakého 

problému?“              

Televízny redaktor Fabio Marchese Ragona pripomenul aj nedávne prejavy násilia 6. 

januára na washingtonskom Capitol Hill. Pápež František priznal, že bol zarazený, 

vzhľadom na americkú tradíciu demokracie: „Musíme uvaţovať a dobre porozumieť, a 

aby sme to neopakovali, poučiť sa z histórie“. „Tieto para-regulárne skupiny, ktoré nie 

sú dobre zaradené do spoločnosti, skôr či neskôr budú vytvárať tieto situácie násilia“. 

Pri otázke ako osobne prežíva dobu pandémie Svätý Otec priznal, že sa cíti „v klietke“, 

keď sú zrušené cesty a hromadné stretnutia, no s nádejou pozerá na návštevu Iraku. V 

tejto dobe venuje viac času modlitbe a rozhovorom cez telefón. Silnými zážitkami pre 

neho boli momenty modlitby, ako púť pred milostivý kríž v centre Ríma či vyprosovanie 

ukončenia pandémie 27. marca pred Eucharistiou na prázdnom Vatikánskom námestí. 

„Som pokojný“, hovorí pápeţ a vyjadruje radosť zo schopnosti ľudí „vidieť nové cesty 

ako si navzájom pomáhať“. „Viera je dar,“ zdôrazňuje Svätý Otec: „je to dar, ktorý si 

musíme vyprosovať“. Do roka 2021 si praje, „aby v ňom nebolo vyraďovanie, 

egoistické postoje“. Aby jednota prevládla nad konfliktmi a podarilo sa nám z 

pandémie vyjsť lepšími. (TK KBS) 

Modlitba za lekárov, sestričky a zdravotníkov  
Modlime sa spoločne za lekárov, sestričky a zdravotníkov v našich nemocniciach  

Pane Ježišu, Božský Lekár, ktorý si počas svojho pozemského života ukázal zvláštny 

záujem o tých, ktorí trpia, a zveril si svojim učeníkom službu uzdravovať. Prosíme ťa 

dnes za všetkých lekárov, sestričky a zdravotníkov, ktorí sa v týchto dňoch s ochotou a 

súcitom, avšak častokrát už na pokraji svojich síl, skláňajú k pacientom nakazených 

vírusom. Daj im, Pane, potrebnú silu, ochotné srdce a nevyhnutnú trpezlivosť, nech sú 

neustále nástrojmi tvojej milosrdnej lásky a v každom trpiacom človeku vidia Teba, 

aby si im raz za túto ich službu „jednému z tvojic maličkých“ udelil hojnú odmenu v 

nebeskom kráľovstve. Amen. (Imprimatur: Mons. Marek Hriadel - generálny vikár Žilina 11. 

januára 2021, prot. č. 11/2021-3 – zdroj: TK KBS) 


