
  

 

Týždeň po 4.pôstnej nedeli, cyklus „B“ 
Oznamy:   
- Upratovanie Hertník: - upratovanie sa nekoná! 

- Kto sa potrebuje vyspovedať pred Veľkou nocou, nech sa zapíšte u kostolníkov. Priebežne budem 

individuálne k dispozícii za predpokladu dodržania opatrení. Využite každý deň! Rešpektujte zoznam! 

- Rodina Semaneková obetovala z pohrebu neb. Karola 100 eur. Pán Boh zaplať! 

- V piatok na slávnosť sv. Jozefa nás nezaväzuje cirkevné prikázanie zdržať sa mäsitého pokrmu. Oltár môže 

byť ozdobený kvetmi. 

- Na budúcu nedeľu /5.  pôstnu nedeľu/  bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým 

utečencom. 

15.03.2021  Pondelok  
Pondelok po 4. pôstnej nedeli  

16:15 

 

17:30 

Bartošovce (+Jozef Horváth - pohr.) 

 

Hertník (zdr., B. pož. rod. Stachurovej - č. 

194) 

16.03.2021  Utorok   
Utorok po 4. pôstnej nedeli 

07:00 

 

17:30 

Bartošovce (+Justína,+Stanislav,+Emil - č. 31) 

 

Hertník (+Andrej Havrila - č. 203) 

17.03.2021  Streda  
Streda po 4. pôstnej nedeli 
- sv. Patrika, bs. - sp. 

08:00 

 

 

17:30 

Bartošovce (+Albert,+Ján,+Mária,+členovia - 

č. 68)   

 

Hertník (+Karol Semanek - pohr.) 

- po omši ADORÁCIA! 

18.03.2021   Štvrtok     
Štvrtok po 4. pôstnej nedeli 
- sv. Cyrila Jeruz., bs. a uč. Cirkvi  - sp. 

- končí sa deviatnik k sv. Jozefovi! 
 
- večerná omša je zo slávnosti! 

 

 

17:30 

                      súkr. Hertník (za veriacich_z 21.3.2021_3. 

pôst.neB) 
Bartošovce - sv. omša ku sláve a cti D. Sv.  

/pôstny formulár/ (+Jozef,+Alexej,+st. rodičia - 

č. 64) 

- po omši ADORÁCIA! 

19.03.2021   Piatok    
Svätého Jozefa, ženícha Panny 
Márie 
(slávnosť) 

 

 

16:15 

 

 

17:30 

krížová cesta! 

 

Bartošovce (zdr, B. pož Jozefov rodiny a 

Jozefov farnosti - č. 39) 

 

Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Dominiku - 

20 rokov - č. 203) 

20.03.2021     Sobota      
Sobota po 4. pôstnej nedeli 
 
- zvyk zahaľovať kríže a obrazy 
umuč. Krista! 

08:00 

 

 

09:15 

 

 

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

Mačejovú - 60 rokov života - č. 196) 

 

Bartošovce (+Augustín Šinaľ - pohr.) 

21.03.2021     NEDEĽA  

5. pôstna nedeľa, cyklus „B“,  

„Čierna/smrtná“ nedeľa! 

 
 

09:00 
 
 

10:30  

krížová cesta! 
 
Bartošovce (zdr., B. pož. rodiny - č. 59) 
 
 
Hertník (zdr. B. pož. pre Vincenta a Albínu - 
č. 108) 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA 
CIRKEV 
 FARNOSŤ SV. 
KATARÍNY  
ALEXANDRIJSKEJ  

Číslo 340 

MAREC 2021 

HerBartnícek 
 

Rok sv. Jozefa (8.12.2020 – 8.12.2021)  
 

Pripomíname možnosť získania odpustkov v roku svätého Jozefa. Odpustky  sa 

udeľujú: 

 
– tým, ktorí budú aspoň 30 min. meditovať o modlitbe Otčenáš alebo sa zúčastnia na 

duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden deň, ktorej súčasťou je meditácia o svätom 

Jozefovi 

– tým, ktorí podľa príkladu sv. Jozefa vykonajú telesný 

alebo duchovný skutok milosrdenstva 

– rodinám alebo snúbencom, ktorí sa budú spolu modliť 

ruženec 

– tým, ktorí dennodenne zveria svoju činnosť do ochrany 

sv. Jozefa a každému veriacemu, ktorý bude modlitbami 

prosiť o príhovor remeselníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá 

prácu, mohol nájsť zamestnanie a aby práca všetkých bola 

dôstojná 

– tým, ktorí sa na príhovor sv. Jozefa budú modliť za Cirkev trpiacu  prenasledovaním 

zvonka či zvnútra, a za úľavu všetkých kresťanov, ktorí znášajú akúkoľvek formu 

prenasledovania. Ak tak urobia Litániami alebo inou modlitbou k sv. Jozefovi 

– tým, ktorí sa pomodlia akúkoľvek schválenú modlitbu alebo úkon úcty k sv. Jozefovi, 

napríklad „K tebe sa utiekame, sv. Jozef“, osobitne pri príležitosti 19. marca a 1. mája, 

na sviatok Svätej rodiny a v 19. deň každého mesiaca či v každú stredu 

– seniorom, chorým, zomierajúcim, tým, ktorí nemajú možnosť vyjsť z domu a ktorí 

s duchom vzdialeným od akéhokoľvek hriechu a úmyslom splniť, hneď ako to bude 

možné, tri bežné podmienky, doma  alebo tam, kde sa povinne zdržiavajú, vykonajú 

zbožný skutok na počesť sv. Jozefa – útechy chorých a patróna dobrej smrti – obetujúc 

s dôverou Bohu bolesti a problémy svojho života.  

Slávny patriarcha svätý Jozef, teba si Boh vyvolil za otca Svätej rodiny. Prijmi aj mňa 

pod svoju zvláštnu ochranu. Buď mojím otcom, ochrancom i radcom. Do tvojej 

ochrany zverujem svoj život, všetko na čom mi záleží ale zvlášť hodinu mojej smrti. 

Prijmi ma preto ako svojho syna/svoju dcéru a ochraňuj ma od všetkých nástrah zlého. 

Stoj pri mne v mojich ťažkostiach. Potešuj ma v smútku a zvlášť v mojej poslednej 

hodine pozemského života. Prihovor sa za mňa u nášho Vykupiteľa a preblahoslavenej 

Panny, aby som dosiahla všetky potrebné milosti pre časné i večné blaho.  



  

 

Utiekam sa pod tvoju ochranu a chcem kráčať po ceste k dokonalosti. Amen. Ježiš, 

Mária, Jozef, vám zverujem svoje srdce i svoju dušu. Ježiš, Mária, Jozef, stojte pri 

mne v poslednej chvíli môjho života. Ježiš, Mária, Jozef ! Vo vašej prítomnosti 

pokojne odídem zo sveta. Svätý Jozef, vzor a ochranca ctiteľov Božského Srdca, 

oroduj za nás.  

 

Najjednoduchší, no najťažší pôst – ako to vidí svätá Terezka z Lisieux 
 

Askéza podľa svätej Terezky, nespočíva vo veľkých pôstoch, 

ktoré druhí ľudia vidia a obdivujú, ale vo vernosti tomu, čo je 

našou povinnosťou, v prijímaní úskalí, ktoré prináša život, a v 

konaní drobných obiet, o ktorých viem len ja a Boh. 

Plnenie si svojich povinností 
Pre Terezku to bolo dôsledné dodržiavanie kláštornej 

disciplíny. Keď zazvonili, vstala. Chodila načas do kostola, do 

práce, do jedálne. Kľačala, sedela, bdela, pracovala, presne tak, 

ako to predpisovala regula, a to aj vtedy, keď už bola veľmi 

chorá a cesta z cely do kostola jej trvala viac ako pol hodiny, 

lebo musela na každom schode odpočívať. Nikdy neporušovala 

prikázané silencium, aj keď na chodbe videla baviace sa hlúčiky sestier, medzi 

ktorými bola neraz aj matka predstavená. Ako svoju povinnosť a poslanie prijímala 

všetky rozhodnutia predstavenej, bez jediného slova aj vtedy, keď bola presvedčená, 

že jej nároky a rozhodnutia nie sú správne. Po istých duchovných cvičeniach jej veľmi 

pomohol otec Prou, keď ju na spovedi vypočul a vyviedol ju z duchovných úzkostí. 

Terezka prosila predstavenú o dovolenie, aby sa mohla s otcom ešte raz porozprávať. 

Tá však nesúhlasila. Keď sa to dozvedela magisterka, bola rozhodnutá predstavenej 

pripomenúť, že Terézia má na takéto stretnutie právo. Terezka ju však odhovorila. 

Poslúchala bez výhrad. 

Azda najťažším pokáním bolo pre Terezku zrieknutie sa nežností rodných sestier, 

ktoré nahradili v jej živote matku po tom, ako zomrela. S dvoma staršími sestrami-

matkami sa stretáva v Karmeli, nikdy si však nenárokuje žiadne privilégiá, viac 

pozornosti či prejavy lásky, a to ani počas rekreácie, kedy by na to teoreticky mohol 

byť priestor. 

Prijímanie životných situácií 
Terézia v kláštore veľmi trpela pre zimu, príčinou bolo sychravé podnebie Normandie, 

ale aj to, že v kláštore sa nekúrilo. Terezka si nikdy nepýta teplejšiu prikrývku alebo 

hrubšiu bielizeň. Prijala zimu ako prostriedok, cestu pokánia a prinášala tieto „malé 

obety“ Bohu. Nikdy si nešúchala ruky, aby v nich rozprúdila krv, neschovávala dlane 

pod habit, v jedinej miestnosti kláštora, kde sa kúrilo, sa objavila len zriedka. 

Podobne to bolo s prijímaním jedla. Nikdy si ho nedochucovala soľou, korením, ba 

ani miešaním. Istý čas bola jej spoločníčkou pri stole staršia chorá sestra, ktorá vždy 

vypila celú fľašu šťavy, ktorá patrila obom. Terézia si nikdy nenárokuje svoj diel 

a nikto iný okrem nej si to nevšimne… „Prišla som sem robiť pokánie,“ s touto 

myšlienkou všetko prijíma a obetuje. 

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Azda v najväčšej miere sa ukázala Terezkina odovzdanosť do Božích rúk počas jej 

nesmierne ťažkej a bolestivej choroby. Trpiaca sa nesťažuje, len prijíma. Nežiada od 

Boha ani zdravie, ani skorú smrť, ale len to, čo bude „On sám chcieť…“ 

S rovnakou pokorou prežíva aj duchovné suchoty, ktorými trpí posledné roky života.  

Nesťažuje sa, prijíma suchopárnosť v modlitbe, pri liturgii, pobožnostiach a všetko 

obetuje. Ježiš spí na loďke a ona ho nechce budiť. 

Drobné obety 
Terezka prijala každú nepríjemnú situáciu ako príležitosť poslúžiť Bohu a preukázať 

mu lásku, priniesť malý kvietok k jeho nohám. 

Ako mladá, pätnásťročná novicka je vďačným terčom posmechu a uštipačných 

poznámok matky predstavenej a magisterky. Tá, keď zbadá na okne rozbitý kvetináč, 

automaticky to prisúdi Terézii. Ona sa ale nebráni. Väčšiu hodnotu má pre ňu mlčať 

a trpieť v spojení s tým, ktorý nevinne trpel za spásu sveta, ako dokázať 

predstaveným, že jej ubližujú. 

Keď jej pri praní nepozorná spolusestra špliechala špinavou vodou do tváre, 

neodvrátila sa, ani nenapomenula sestru, ale tešila sa z každej kvapky, „perly“, ktorú 

môže Bohu darovať. 

„Treba využiť každú príležitosť na malé skutky pokánia, keďže nemôžeme robiť 

veľké veci…“ 

Terezka je vynaliezavá v hľadaní spôsobov, ako prinášať obetu: „Ak vám ťažko padne 

prať v studenej vode, je to znak, že je to protivné aj vašim spolusestrám. Potom ta 

choďte vy. Ak je však veľmi horúce počasie, ostaňte pracovať pri kotle… Keď si 

vyberiete najnepríjemnejšie miesto, cvičíte sa v pokání a súčasne v láske k blížnemu.“ 

Terezka všetky príkoria a obety znáša s úsmevom, preto si 

spolusestry mysleli, že je spokojná a život v Karmeli nie 

je pre ňu nijakou obetou. Aj to je jej odpoveďou na 

evanjeliové: „Pomaž si hlavu a umy si tvár… aby nie 

ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v 

skrytosti.“ 

Takto Terezka slúžila staršej nevrlej sestre Petre – 

s láskou a úsmevom, aj keď nebola za svoje námahy 

odmenená vľúdnosťou ani vďakou. 

 

Aj ty to dokážeš! 
Máme pred sebou širokú lúku posiatu drobnými farebnými kvetmi. Našou úlohou je 

za 40 dní natrhať čo najviac z nich a priniesť k nohám trpiacemu Ježišovi. Nie preto, 

že by to on potreboval, ale preto, že takéto skutky vykonané z lásky nás môžu priviesť 

bližšie k nemu. 

Naše obety nemusia byť veľké, práve že majú byť skryté, aby o nich nikto netušil. 

Majú byť poskladané z drobných sebazaprení, ktoré nám denne ponúka život. 

Vyberiem si ten menší kúsok čokolády; keď mi vynadajú, že zle parkujem, 

poviem: prepáčte, máte pravdu; keď si manžel nechá rozhádzané veci, upracem mu 

ich a ani sa o tom nedozvie; prehliadnem rozmrvený koláč na gauči a nebudem sa 

sťažovať, keď ma niekto predbehne v čakárni u lekára. 


