
  

 

Týždeň po 3.pôstnej nedeli, cyklus „B“ 

Oznamy:   

- Upratovanie Hertník: - upratovanie sa nekoná! 

- Obdobie Veľkého pôstu – Sme v treťom pôstnom týţdni. Úctou k trpiacemu Jeţišovi Kristovi vyprosujme dar obrátenia 

pre zatvrdlivých hriešnikov. 

- Marec – Deviatnik k sv. Jozefovi sa z ačína 10. marca. V piatok a nedeľu pred kríţovou cestou. 

              -  Kaţdodenné litánie nech spájajú naše rodiny v modlitbe a úcte k patrónovi sv. Cirkvi, vzývajúc ho o pomoc 

a ochranu farnosti i rodín. 

- Ofera /milodary/– na kostol – Pán Boh zaplať všetkým, čo prispievate aj v tomto čase na kostolné potreby milodarmi pri 

vchode do kostola alebo formou prevodu na farský účet. Číslo účtu je na web stránke obce  Hertník/Bartošovce. - Rod. 
Sabolová (krst Juraja) obetovala na kostol 100 eur. Zbierka charitu (jarná časť) činila sumu Hertník 420 eur  a 

Bartošovce 370 eur. Spolu: 890 eur. Pán Boh zaplať za milodary. 

- Do kostola je moţné prichádzať na súkromnú modlitbu. Pri sv. omšiach budem informovať o vyloţení Sviatosti Oltárnej, 

so všetkou pravdepodobnosťou kaţdý deň.  

08.03.2021  Pondelok  
Pondelok po 3. pôstnej nedeli  

07:30 

 

 

08:30 

 

 

Hertník (+Ján,+Magdaléna,+st. rodičia - č. 

254) 

 

Bartošovce (+Emil - č. 67_III./21) 
                                      

09.03.2021  Utorok   
Utorok po 3. pôstnej nedeli 
- spom. sv. Františky Rímskej, reh. 

 

07:00 
 

Bartošovce (+Ján Greif - č. 178/MAR./21) 
 

súkr. Hertník (na úmysel rodiny) 

10.03.2021  Streda  - dnes začína 
deviatnik k sv.  Jozefovi!  
Streda po 3. pôstnej nedeli 

 

16:15 

 

17:30 

 

Bartošovce (za ruţencové bratstvo_III./21)   

 

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

- po omši ADORÁCIA! 

11.03.2021   Štvrtok     
Štvrtok po 3. pôstnej nedeli 

16:15 

 

17:30 

Hertník (+Ján Tarasovič - pohr.) 

 

Bartošovce - sv. omša ku sláve a cti D. Sv.  

/pôstny formulár/ (zdr., B. poţ. a pokoj v 

rodinách - č. 184) 

- po omši ADORÁCIA! 

12.03.2021   Piatok    
Piatok po 3. pôstnej nedeli 

 

 

17:30 

deviatnik+kríţová cesta! 

 

Hertník (+Magdaléna Holevová - III./21) 
                                     

 súkr. Hertník (za veriacich_zo 7.3.2021_3. pôst.neB) 

13.03.2021     Sobota      
Sobota po 3. pôstnej nedeli 

08:00 

 

 

Hertník (+Jozef,+Mária,+st. rodičia - č. 108) 

             
                        súkr. Hertník (za 

veriacich_14.03.2021/4.pôst.neB) 

14.03.2021     NEDEĽA  

4. pôstna nedeľa, cyklus „B“ - 

laetare! /nedeľa „radosti“/ 
- dnes je výr. zvolenia Sv. Otca Františka za 

pápeža (vložiť do modlitieb!) 

 
 

09:00 
 

10:30  

deviatnik+kríţová cesta! 
 
Bartošovce (zdr., B. poţ. rodín - č. 157) 
 
Hertník (+Milan,+Boţena,+Jozef - č. 170) 
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Ako malo byť... (alebo ţivot podľa Desatora) 
 

Boh nielenţe chce šťastie človeka, ale aj neustále pomáha pri jeho dosiahnutí. Boh má 

stále otvorenú náruč, aby mohol človeka – svoje dieťa objať a skryť „v tôni svojich 

perutí“, kde je príjemne a bezpečne.  

Boh po vyslobodení ľudu z otroctva v Egypte, pred vstupom do zasľúbenej zeme, 

uzatvára s ľudom zmluvu. Vernosť tejto zmluve je pre ľud zárukou, ţe bude dedičom 

nielen pozemskej zasľúbenej zeme, ale i nebeskej. Dekalóg je podkladom tejto 

dobrovoľnej zmluvy medzi Bohom a človekom.  

Desatoro, ktoré dal Boh zmluvnej stránke – nám ľuďom, aby sme formovali náš ţivot 

podľa neho, aby sme ho „dodrţiavali“ či „realizovali, môţeme vyjadriť aj takto: -  

viera v jedného Boha, -  

oslava Boţieho mena, -  

svätenie sviatočných dní, -  

láska a úcta k rodičom, -  

úcta k ľudskému ţivotu, -  

úcta k cudziemu dobru, -  

čistota ţivota vo svojom ţivotnom stave, -  

starostlivosť o pravdu a dobré meno blíţneho.  

 

Prikázania sú vyjadrením Boţej múdrosti. V nich sú 

zahrnuté všetky základné potreby človeka. Kamenné 

tabule Desatora svedčia o tom, ţe „zákon Pánov je dokonalý, osvieţuje dušu. Svedectvo 

Pánovo je hodnoverné… Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Prikázania 

Pánove sú jasné, osvecujú oči“ (porov. Ţ 19,8-9). Preto sú tabule Desatora vloţené do 

archy zmluvy, ktorá je uloţená vo veľsvätyni – v svätostánku a je znakom Boţej 

prítomnosti. Oni uvádzajú dokonalý poriadok do celého ľudského ţivota. Bohu ide o 

zvnútornenie – realizovanie zmluvných podmienok vedome a dobrovoľne. „Hľa, 

prichádzajú dni, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu! Svoje 

zákony vloţím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca; a budem ich Bohom a oni budú 

mojím ľudom“ (porov. Jer 31,31; Hebr 8,10). Prikázania sú „dané“. Problém je v ich 

prijatí a porozumení, a to predovšetkým preto, ţe poznávame postupne, aký dobrý je 

druhý zmluvný partner – Boh. Ak ľudia nemajú dobrý obraz Boha, majú oslabenú 

motiváciu pre ţivot podľa Desatora.  



  

 

Vnímajú ho len ako „moralizovanie“. Prikázania bez vzťahu k Bohu sú len reťazou, 

ktorá sputnáva, ale pri dôvernom vzťahu k Bohu sa stávajú smerovníkmi na ceste k 

šťastiu do zasľúbenej zeme – neba Prikázania uvádzajú dokonalý poriadok do celého 

ľudského ţivota. Kaţdé usporiadanie je však namáhavé, ale práve ono vnáša do ţivota 

spravodlivosť, pokoj a radosť.  

............................................................................................................................................ 

Ako je... (alebo ţivot bez Desatora) 
 

Udalosti nedávnej minulosti nám pomáhajú uvedomiť si, ako tragicky je aj ten náš 

„slovenský svet“ vychýlený z rajskej rovnováhy. Pocítili sme, ţe svet nie je 

bezchybným rajom. Ako hovorí Norbert Wiener, zakladateľ kybernetiky: „Je pokročilá 

doba a voľba medzi dobrom a zlom silne búcha na naše dvere.“  

Dnes mnohí zhadzujú zo seba jarmo Desatora, lebo tieto zákony či príkazy sú náročné 

a znamenajú „ukriţovanie“ človeka, a kríţ súčasného človeka odstrašuje. Preto je 

lepšie radšej tieto zákony uznať za „hlúposť“ a schvaľovať ľudské zákony, ktorých 

„bôţikom“ je bezbrehá sloboda.  

Človek sa prestal pozerať na nebo, a preto aj stratil cestu. Písmo na to výstiţne 

poukazuje: „Zahoreli ţiadostivosťou. Rozvrátili si myseľ, odvrátili si oči, ţe nevideli 

nebo, a nepripomenuli si spravodlivé skutky“ (Dan 13,8n).  

To, čo ochladzuje lásku, je predovšetkým chamtivosť po peniazoch, ktorá je ,koreňom 

všetkého zla‘. Nasleduje odmietanie Boha, konkrétne to, ţe nehľadáme jeho útechu a 

dávame prednosť svojmu zúfalstvu pred jeho Slovom a sviatosťami. To všetko sa 

napokon obracia na násilie voči tým, ktorých povaţujeme za ohrozenie našich ‚istôt‘.“  

Nikoho nezraniť, je indické učenie, ktoré nasledoval aj Maháthmá Gándhí od svojej 

mladosti. Bol proti kaţdej forme útlaku a nespravodlivosti. Celý ţivot hlásal nenásilný 

spôsob riešenia problémov a pokojnú cestu. Na svojom pamätníku v Dillí má 

napísaných Sedem spoločenských hriechov, ktoré sú zdrojom nespravodlivosti a 

nepokojov: -  

politika bez zásad, -  

bohatstvo bez práce, -  

pôžitky bez sebakontroly, -  

vedenie bez charakteru, -  

obchod bez morálky, -  

vôľa bez humánnosti, -  

služba Bohu bez obety.  

Môţeme povedať – trafil priamo do čierneho. Netreba ţiaden 

komentár, len úprimné pozretie sa do seba práve v duchu 

Gándhího epitafu… Otázka „kam ten svet speje“ nechce 

zostať len v piesni Simy Martausovej, ale chce vstúpiť i do srdca.  

............................................................................................................................................ 

Ako môže byť… (alebo ţivot s Kristom)  
 

Na jednom z prvých zhromaţdení Za slušné Slovensko kňaz Peter Gombita povedal: 

„Ak chceme, aby sme ţili v pokoji, v bezpečí, v blahobyte, prosperite, musí kaţdý 

človek ţiť v súlade s pravidlami, ktoré to zabezpečujú – nastavujú.  

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Treba, aby kaţdý z nás bol morálny, treba nám ţiť s Bohom, byť poctivý a spravodlivý, 

byť usilovný a pracovitý, mať úctu k druhým ľuďom. Budovať krajinu bezpečia, 

pokoja, lásky, prosperity a radosti nie je bez Boha moţné, priam je to nemoţné“.  

V jednom z pastierskych listov otcov biskupov sa kedysi nachádzalo  povzbudenie: 

„Ísť dopredu, znamená vrátiť sa k Bohu“. A ak sa k nemu obrátime a vrátime, 

budeme počuť jeho uistenie: Hľa, ja tvorím niečo nové… On chce z nás odstrániť 

srdce kamenné a vloţiť srdce nové. (porov. Iz 43,19; Ez 36,26)  

Na jednej školskej lavici bol vyrytý anonymný nápis: „Chcem ţiť aj napriek všetkým 

sklamaniam a dokázať všetkým, ţe svet patrí sklamaným a nie tým, čo klamú.“ Slová 

ţiaka môţu byť mottom pre kaţdého, kto sa stavia na stranu dobra a spravodlivosti, ako 

to konkretizoval Marcus Aurelius vo svojom slávnom výroku: „Preţiť ţivot 

preukazovaním pravdy, spravodlivosti a láskavosti, hoci voči luhárom a 

nespravodlivým.“  

Nepodľahnime dvom pokušeniam: -  

ţe to, čo sa deje, sa mňa netýka, -  

ţe sa to nedá zmeniť.  

 

Týka sa to kaţdého a dá sa to zmeniť!  

 

Uverme, ţe posledné slovo nepatrí klamstvu, tme, zlu, ale neodvratne víťazstvo patrí 

pravde, svetlu, dobru. Vystihujú to i verše z básne Ústup tmy:  

V temnote kaţdého zaţiari raz svetlo – Bohočlovek,  

ktorého vnik vytesňuje peklo.  

Dobrom vyháňa tmu, čo na ústup sa dáva.  

Nenechá ju v nikom dnu, čas svetla uţ nastáva.  

Ježiš potvrdil a posvätil Dekalóg svojou láskou a obetou na kríţi, v ňom je večný 

život. Len s Kristom, ktorý premohol svet a je svetlom sveta, môţeme zvíťaziť a 

vstúpiť do zasľúbenej zeme. (o. František; benediktini.sk) 

 

Rozjímajme o Krížej ceste LÁSKY.  
1. Láska sa stotoţňuje s vôľou Otca  

2. Láska odnesie akýkoľvek kríţ  

3. Láska zvíťazí nad kaţdou prekáţkou  

4. Láska dokáţe nájsť cestu, aby potešila iných  

5. Láska nepozná ľudský strach  

6. Láska odmení kráľovsky aj malú sluţbu  

7. Láska nikdy nekupuje, láska vţdy dáva  

8. Láska aj v bolesti dokáţe utešovať iných  

9. Láska cez všetky bolesti sa stáva väčšou  

10. Láska dáva aj posledné  

11. Láska v tichosti znáša Boţie údery kladivom  

12. Láska je silnejšia ako smrť  

13. Láska dôveruje, verí, keď všetci smútia  

14. Láska oddychuje len preto, aby mohla znovu ţiť  (Spoločnosť sociálnych sestier) 


