
  

 

4. Týždeň v Cezročnom období, cyklus „B“ - prvopiatkový týždeň 
 

- Upratovanie Hertník: - upratovanie sa nekoná! 

- Na Obetovanie Pána budú požehnané zakúpené hromničné sviece, ktoré si môžete vyzdvihnúť vzadu v 

kostole za dobrovoľný milodar!                                                                                    

- Na sv. Blažeja sa bude konať požehnanie hrdla sviecami cez streamovanie sv. omše - naživo. 

- Na kostol (Hertník) rodina č. 292 obetuje 50 eur, bohuznáma osoba na zvonček 10 eur, z krstu Tomáša 

Kozmu obetovali na kostol 50 eur, z pohrebu neb. Maria Tuhrinovej 100 eur.  

- Na kostol (Bartošovce) rodičia Ferencoví obetovali 200 eur, bohuznáma osoba 75 eur a bohuznáma osoba 

110 eur. Pán Boh zaplať! 

- Na Dobrú novinu sa prispelo v Herntíku  400 eur, v Bartošovciach 200 eur. PBz.! 

01.02.2021  Pondelok  
Pondelok 4. týždňa v Cezročnom 
období 

16:00 

 

17:15 

Bartošovce (+Imrich - č. 198 - II./21) 

 

Hertník (+Helena Stachurová rod. Harčarik - 

1. výr. - č. 105) 

02.02.2021  Utorok   
Obetovanie Pána 
(sviatok) 
- 25. SVETOVÝ DEŇ 
ZASVӒTENÉHO ŽIVOTA 

16:00 

 

 

17:15 

Bartošovce (+Ondrej,+Márie,+Juraj,+Zuzana - 

č. 9) 

 

Hertník (za bratstvo Božského Srdca - II./21) 

03.02.2021  Streda  
Streda 4. týždňa v Cezročnom 
období 
alebo Svätého Blažeja, biskupa 
a mučeníka 
alebo Svätého Oskára, biskupa 
(ľubovoľná spomienka) 

 

16:00 

 

 

17:15 

 

 

 

Bartošovce (+Anna,+Ján,+Ondrej,+Helena - č.  

87) 

 

Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Štefana 

Harčarufku a rod. - č. 203)  

 

Po sv. omši ADORÁCIA cca 1/2 hod. 

04.02.2021                    1. štvrtok     
Štvrtok 4. týždňa v Cezročnom 
období 

16:00 

 

 

17:15 

Hertník (zdr., B. pož. pre Marcelu s rod. - č. 

10) 

 

Bartošovce (+Vincent,+Margita,+starí rodičia - 

č.  24)   KU SLÁVE A CTI D. SV. 

 

Po sv. omši ADORÁCIA cca 1/2 hod.               

05.02.2021                     1. piatok    
Svätej Agáty, panny a mučenice 
(spomienka) 

07:00 

 

 

Bartošovce (+Ján,+Helena,+Alžbeta - č. 52)                                                                                                                                                 

 
                      súkr. Hertník (AIO_05.02.2021/IV./20) 

06.02.2021                  1. sobota      
Svätého Pavla Mikiho 
a spoločníkov, mučeníkov 
(spomienka) 

 

11:00 

 

 

10:00  hod. FAT. pobožnosť  

Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Jána - 50 

rokov života  - č. 8)   

 
       súkr. Hertník (za veriacich_07.02.21_5. Cezroč. neB) 

07.02.2021            1. NEDEĽA  

5. nedeľa v Cezročnom období, 

cyklus „B“ 

09:00 
 
 

10:30  

Bartošovce (zdr., B. pož. pre Annu s rod. - 80 
rokov - č. 236) 
 
Hertník (+Ján Greif - č. 178 - 

FEBR./21_úmysel z Bart._Podstavenec) 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA 
CIRKEV 
 FARNOSŤ SV. 
KATARÍNY  
ALEXANDRIJSKEJ  

Číslo 334 

FEBRUÁR 2021 

HerBartnícek 
 Moje oči uvideli spásu –  

                     sviatok Obetovania Pána 

Je to krásny sviatok: dieťa sa stretáva s dvoma starými ľuďmi, 
Simeonom a Annou. Božské dieťa naplní túžbu Simeona, 
ktorý čaká na záchranu Izraela a nadchne starú Annu, ktorá 
je stále v chráme, postí sa a modlí sa. Scénu, v ktorej starý 
Simeon nežne vezme dieťa do rúk a spieva žalm, mám veľmi 
rád: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa 
svojho slova, lebo moje oči uvideli svoju spásu, ktorú si 
pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie 
pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“(Lk, 2,29-32) 
Sviatok obetovania Ježiša v chráme je spojený aj so 
sviečkami. Svetlo Vianoc teraz rozžiari naše srdcia, aby sme 
ho niesli v temnote každodenností.  

 
Daj, nech tvoje svetlo horí v mojom srdci, keď sa okolo mňa rozprestrie tma. 

Daruj mi dôveru, že toto svetlo nezhasne ani v búrkach môjho života. Daj mi 

múdrosť starca Simeona a stareny Anny, aby som čoraz viac odhaľoval 

tajomstvo svojho života a v srdci pocítil spásu, ktorú si pre mňa pripravil. Otvor 

moje oči, aby som videl spásu v tvárach ľudí, ktorých stretávam, v okamihoch 

ticha, v ktorých sa otvára moje srdce a v slovách Písma, ktoré sa ma dotýkajú. 

Daj, nech toto svetlo prinesiem aj tam, kde pôsobím a pracujem, aby si mohol 

zažiariť aj tam. Amen. (spracované podľa: Anselm Grün – Daruj mi široké srdce) 

——————————————————————————————— 

Don Bosco dnes 

So sviatkom Hromníc si v Cirkvi spomíname aj na osoby, ktoré svoj 

život zasvätili Pánu Bohu ako rehoľnice a rehoľníci. 31. január tohto 

roku je v nedeľu, preto neslávime sviatok sv. Jána Bosca. Tento svätec 

má však čo povedať aj ľuďom dnešnej doby. 

Don Bosco zomrel 31. januára 1888 v severotalianskom Turíne.  



  

 

Bol to geniálny vychovávateľ, priekopník robotníckych svojpomocných ustanovizní, 

zakladateľ rehoľných spoločností s eminentne sociálne zameranou činnosťou, 

inšpirátor laického apoštolátu, horliteľ za masovokomunikačné prostriedky v službe 

evanjelia a ešte mnohých iných aktivít.  

Taliansky kňaz don Ján Bosco mal veľký životný vzor, ktorým bol svätec František 

Saleský. Práve podľa neho je pomenovaná rehoľná spoločnosť, ktorú založil don 

Bosco - Saleziáni. Na Slovensku majú tiež svoju provinciu a tá vychovala mnohých 

významných kňazov v oblasti histórie, prekladateľstva, ale aj mučeníkov – 

blahoslaveného Titusa Zemana a mimoriadnu kňazskú osobnosť Ernesta Macáka, 

ktorý zomrel v roku 2016. 

Hlavným poslaním saleziánskej spoločnosti bolo a je zvestovať evanjelium mládeži, 

najmä chudobnejšej. Osobitným spôsobom sa starajú o apoštolské povolania, sú 

vychovávateľmi k viere u jednoduchého ľudu, najmä 

prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, 

ohlasovateľmi radostnej zvesti Kristovej tým, ktorí ju ešte 

nepoznajú. Don Bosco svojim spolupracovníkom pripomínal, 

že ich povolanie od nich žiada úzke zapojenie na svet a jeho 

históriu, ako i otvorenosť voči kultúram krajín, v ktorých 

pracujú. Musia sa usilovať chápať ich a osvojiť si ich 

hodnoty, aby mohli byť svedkami živého evanjelia. To všetko 

platí aj pre každého kresťana. Kto chce vo svojom prostredí 

ohlasovať evanjelium ako čosi živé a životaschopné, musí 

podľa príkladu Pána Ježiša a apoštolov všetkých čias, 

zostúpiť na úroveň tých, ktorým chce ohlasovať evanjelium, 

naučiť sa vidieť, počuť, cítiť, rozmýšľať, ba i vyjadrovať sa 

ako oni. Lebo most medzi Bohom a človekom má jeden pilier 

na brehu toho - ktorého národa, kmeňa, jednotlivých ľudí a druhý pilier v srdci Božom. 

Každé prispôsobenie sa však predpokladá schopnosť a ochotu nebrať vážne seba, svoje 

sklony, názory záujmy a predpokladá ducha obety, zriekania sa seba samého. Kto chce 

iného zmeniť, pretvoriť, musí ho na začiatku prijať takého aký je, ba viac, milovať ho 

takého aký je.  

Čo to znamená evanjelizovať, vysvetlil Pavol VI. Vychádzajúc zo skutočnosti, že 

Cirkev dnes žije v pluralistickej spoločnosti, videl v príkladnom kresťanskom živote 

prvý a azda najdôležitejší predpoklad evanjelizácie. Platí to pre všetkých veriacich, v 

prvom rade však pre rehoľníkov a sekulárne inštitúty. Keď sú ľudia najprv 

evanjelizovaní ohlasovaním lásky, zmierenia, slobody, pravdy, spásy, večného života, 

musí nasledovať evanjelizovanie života, učenia, prisľúbenia a tajomstvo spásy Ježiša z 

Nazaretu, Božieho Syna, kráľovstvo Božie. Napokon Pavol VI. vyzdvihol a zdôraznil 

posledný aspekt, povinnosť evanjelizovaných evanjelizovať ďalších. To znamená, že 

apoštolát nie je profesionálnou povinnosťou duchovenstva, ale vecou srdca každého 

presvedčeného kresťana.  

Svätý don Bosco je skvelým príkladom apoštolskej vynaliezavosti, ba až fantázie pri 

objavovaní nových foriem evanjelizácie každého stupňa a formy, a to v takej intenzite, 

že vychoval celý rad svätcov, a to i medzi deťmi.  
(Spracované podľa: Katechizmus katolíckej cirkvi; saleziáni.sk) 

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

―O Bohu zmýšľajte s vierou, o blížnom s láskou,  
o sebe s hlbokou pokorou.  

O Bohu rozprávajte s úctou, o blížnom, ako by ste chceli, aby sa 
hovorilo o vás, o sebe hovorte pokorne alebo mlčte.‖  

(Sv. Ján Bosco) 

OZNAMY  

1. Výročie biskupskej vysviacky – 30.1. si o. arcibiskup Msgr. Bernard Bober 
pripomenul výročný deň svojej vysviacky na biskupa (1993). Sprevádzajme ho aj 
naďalej svojimi modlitbami za požehnanie jeho služby 
v našej Košickej arcidiecéze. 

2. Prvoprijímajúci – plánujem termín prvého sv. 
prijímania. Jeden bude riadny a dva budú alternatívne 
vhľadom na pandemickú situáciu. Plánovaný riadny 
termín: 16. mája - 7. veľkonočná nedeľa, náhradné 
termíny: a) 27. jún - 13. nedeľa v cezročnom období, 
b) 26. septembra - 26. nedeľa v cezročnom období. 

Prosím rodičov, aj starých rodičov, aby sa s deťmi 
učili otázky z Katechizmu pre tretiakov. Doteraz sme 
prebrali po 4. Božie prikázanie vrátane. 

3. Sviatok Obetovania Pána – nazývaný tradične 
„Očisťovanie Panny Márie“ a „Hromnice“ slávime v utorok. Je to 40 – ty deň od 
sviatku Božieho narodenia, kedy Božia Matka niesla Pána Ježiša do Jeruzalemského 
chrámu, aby ho tam obetovala. V tento sviatok posviacame hromničné sviece, lebo 
Boží Syn bol prorokom Simeonom nazvaný „Svetlom na osvietenie pohanov“. Hromničná 
svieca je svätenina (teda prináša B. požehnanie) a má patričné miesto pri osobných 
i spoločných modlitbách v rodine, spoločnom nedeľnom obede, pri búrlivom počasí 
a vkladáme ju aj do rúk umierajúceho. Má horieť v našej domácnosti každý deň. 
Hromničky posvätíme úvode sv. omší. 

 Pokyny ohľadom hromničných sviec: Na posvätenie prinášame iba nové sviece a nie 
také, ktoré už raz boli posvätené. Ak máte ešte staré hromničky, možno ich použiť pri 
osobných modlitbách počas roka doma alebo ich zapáliť na hroboch zosnulých 
príbuzných, čo sa veľmi odporúča. Zadovážme si dostatok nových sviec, aby sme sa 
pri nich mohli modliť počas celého roka a takisto pamätajme, že treba dať posvätiť 
sviecu aj na hrob príbuzných.  

V tomto týždni – štvrtok pred Prvým piatkom sa modlíme za duchovné povolanie, 
za svätosť kňazov a odprosujeme za hriechy kňazstva. Je noc pred, v piatok 
odprosujeme Najsv. Srdce Ježišovo za naše hriechy a našich rodín, a v sobotu 
odčiňujeme urážky voči Nepoškvrnenému Srdcu bl. P. Márie.  

Svätoblažejské požehnania hrdla – V stredu pripadá deň sv. biskupa a mučeníka 
Blažeja. V deň jeho sviatku sa udeľuje svätoblažejské požehnanie, pri ktorom sa na 
jeho príhovor vyprosuje pomoc proti chorobám.  


