
  

 

Týždeň po 5.pôstnej nedeli, cyklus „B“ 
- Upratovanie Hertník: - upratovanie sa nekoná! 

- Na budúci týţdeň sa v noci z 27. na 28. marca mení čas. O 02. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. 

hodinu letného času. 
- 22. deň v mesiaci sa v našom chráme koná spoločná modlitba k sv. Charbelovi, aby Pán Boh aj na jeho orodovanie a 

príhovor doprial milosti, ktoré človek potrebuje pre svätý ţivot. 

Veriaci sa modlia modlitby za konkrétne úmysly, ktoré sú pripravené písomne mesiac predtým. Počas poboţnosti je 
príleţitosť k ucteniu si relikvie a prijatia poţehnania olejom sv. Charbela. Okrem tejto modlitbovej poboţnosti k sv. 

Charbelovi po večernej svätej omši modlia litánie k sv. Charbelovi o pomoc v chorobe a za spásu obetí. Na záver bude 

adorácie a chvály - v nej budú modlitby za uzdravenie. - Do modlitbovej krabice sa vloţia modlitbové úmysly. 

22.03.2021  Pondelok  
Pondelok po 5. pôstnej nedeli  

08:00 

 

 

17:30 

Bartošovce (+rodičia,+súrodenci - č. 157) 

 

Poboţnosť k sv. Charbelovi 16:45 hod. 

Hertník (+Jozef,+Ján,+st. rodičia - č. 9) 

Po omši:  

- poţehnanie relikviou, poţ. olejom. 

- ADORÁCIA, CHVÁLY- modlitby za uzdravenie. 

23.03.2021  Utorok   
Utorok po 5. pôstnej nedeli 
- sv. Turibia de Mongrovejo, 
spom. 

07:00 

 

08:30 

 

 

 

Hertník (+František Stachura - č. 105) 

 

Bartošovce (zdr., B. poţ. a pomoc pre Jozefa 

Hersteka - č. 149) 

 

Popoludní o 13:00 hod v Dome smútku v 

Hertníku bude pohreb nášho bývaleho dlhoročného 

kantora +Alberta Sobeka! 

24.03.2021  Streda  
Streda po 5. pôstnej nedeli 
- večerná omša zo slávnosti! 

07:00 

 

08:30 

Hertník (+Mikuláš,+Milan,+Helena,+Marta - č. 

203) 

Bartošovce (+Augustín Šinaľ - I./21) 

25.03.2021   Štvrtok     
Zvestovanie Pána 
(slávnosť) 

08:00 

 

17:30 

Hertník (+Ján,+Mária,+Agnesa,+Anna - č. 229) 

Bartošovce (+Ladislav,+Anna,+Jozef,+rodičia - č. 

59) - sv. omša ku sláve a cti D. Sv.  

- po omši ADORÁCIA! 

26.03.2021   Piatok    
Piatok po 5. pôstnej nedeli 

16:15 

17:30 

Bartošovce (+Pavel Andraščík - vl. úmysel) 

Hertník (+starí rodičia,+čl. rodiny - č. 170) 

27.03.2021     Sobota      
Sobota po 5. pôstnej nedeli 

 

 

 

08:00 

 

09:15 

 

Krížová cesta! 

 

Hertník (za veriacich - 6. 

pôst.ne_Kvet.nedeľa_28.3.21B) 

Bartošovce (zdr., B. poţ. a poďak. pre Annu - 70 

rokov života - č. 131) 

28.03.2021     NEDEĽA  

Kvetná nedeľa – nedeľa 

utrpenia Pána, cyklus „B“  
- 36. SVETOVÝ DEŇ MLÁDEŢE 

 
 
 

Krížová cesta! 

 

Bartošovce (zdr., B. poţ. a ochranu pre manţelov - 

rod. Olšavskú - č. 75) 

Hertník (zdr., B. poţ. a dary D. Sv. pre vdp. Petra 

Hudymača - č. 194) 

09:00 

10:30  

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA 
CIRKEV 
 FARNOSŤ SV. 
KATARÍNY  
ALEXANDRIJSKEJ  

Číslo 341 

MAREC 2021 

HerBartnícek 
 Ku Dňu počatého dieťaťa 

 

     „…navrhujem, aby sa kaţdoročne vo všetkých krajinách 

slávil Deň ţivota ... Jeho základným cieľom je vzbudzovať 

v ľudských svedomiach, v rodinách, v Cirkvi i vo 

svetskej spoločnosti citlivosť na zmysel a hodnotu 

ľudského ţivota v kaţdom momente a za akýchkoľvek 

podmienok:  predovšetkým treba poukazovať na to, 

akým veľkým zlom je potrat a eutanázia, ale nezabúdať 

ani na iné momenty a aspekty života, ktoré treba 

zakaţdým starostlivo zvážiť v kontexte meniacej sa 

historickej situácie.― Toto sú slová sv. Jána Pavla II. 

v 85.článku encykliky Evangelium vitae, ktorú uverejnil 

25.3.1995. Práve dátum zverejnenia encykliky sme si na 

Slovensku osvojili ako Deň ţivota. Z podnetu Fóra ţivota 

ho kaţdoročne slávime ako Deň počatého dieťaťa. 
 

Modlitba za život 
Pane, chválime Ťa, že si nás utvoril tak zázračne. 

Tvoje oči nás videli, keď sme ešte neboli stvárnení 

a v tvojej knihe boli zapísané všetky naše dni, 

len pomyselné, lebo sme ešte ani jeden neprežili. 

Ďakujeme Ti za život samotný, lebo ten je pre nás 

najväčším darom. 

 

Ďakujeme za našich rodičov, ktorí sa rozhodli pre náš život 

a prosíme Ťa, aby sa rovnako rozhodli všetci aj napriek 

ťažkostiam a tlaku, ktorý im to rozhodnutie nerobí ľahším. 

Ďakujeme Ti, Pane, za lekárov a všetkých ľudí, ktorí 

zachraňujú životy tých, ktorí si ho sami zachrániť nemôžu. 

Daj im odvahu bojovať za tých najmenších 

aj keď im svet čoraz častejšie hovorí, aby konali inak. 

Daj nám všetkým spoznať pravdu, že každý ľudský život 

má rovnakú hodnotu a trvá od počatia až po prirodzenú 

smrť. 



  

 

Daj nám oči, aby sme videli tých, ktorí potrebujú pomoc, 

daj nám uši, aby sme počuli ich volanie, daj nám ruky, 

aby sme im pomohli niesť ich bremeno a daj nám ústa 

plné slov útechy a pochopenia. 

Pane, daj nech sme pripravení urobiť všetko pre tých, 

ktorí sú tu tiež, len ich nie je vidieť, tak ako je vidieť nás. 

Amen. 

——————————————————————————————————————— 

Možnosť nemožného 
 

Zvestovanie narodenia Ježiša sa odohráva na zastrčenom mieste v Galilei, v 

periférnom mestečku, ktorého povesť nie je zvlášť dobrá (porov. Jn 1,46), 

v anonymite domu jednej mladej devy menom Mária.  

Nový Chrám Boţí, nové stretnutie Boha so svojím ľudom sa odohrá na miestach 

okrajových a periférnych, t. j. na miestach, na ktorých to obyčajne neočakávame. 

Práve tam sa ale odohrá schôdzka Boha s ľudom, tam sa odohrá ich stretnutie; tam sa 

Boh stane telom, aby z lona svojej Matky začal kráčať spoločne s nami. Uţ viac 

nebude miesta, ktoré by bolo rezervované iba niekoľkým, zatiaľ čo väčšina by stála 

vonku v očakávaní. Jemu nebude nič a nikto ľahostajný, nebude situácie bez jeho 

prítomnosti: radosť zo spásy má začiatok v kaţdodennom ţivote domácnosti jednej 

mladej devy z Nazareta. 

Je to sám Boh, kto sa ujíma iniciatívy a rozhodne sa vstúpiť do našich príbytkov – tak 

ako to urobil v prípade Márie  –, vstúpiť do našich kaţdodenných zápasov, plných 

tiesne i túţob. Práve uprostred našich miest, škôl a univerzít, námestí a nemocníc sa 

napĺňa to najkrajšie zvestovanie, ktoré môţeme počuť: 

„Zdravas’ [Raduj sa], Pán s tebou!― Je to radosť, ktorá 

vyvoláva ţivot, vyvoláva nádej, ktorá sa stelesňuje v 

spôsobe, akým sa pozeráme na zajtrajšok, a v postoji, 

s akým hľadíme na druhých. Je to radosť, ktorá sa stáva 

solidárnosťou, pohostinnosťou, milosrdenstvom voči 

všetkým. 

Rovnako ako Márii, aj nám sa môţe stať, ţe budeme 

zmätení. „Ako sa to stane―? Vo chvíli Máriinho zmätenia, 

a tieţ toho nášho vlastného, nám anjel ponúka tri „kľúče―, 

ktoré nám pomôţu prijať misiu, ktorá nám je zverená. 

 

1. Oživenie pamäti 

Prvú vec, ktorú anjel robí je, ţe vyvoláva spomienky, a tak 

otvorí Máriinu súčasnosť celým dejinám spásy. 

Pripomenie jej prísľub daný Dávidovi ako ovocie zmluvy s Jakubom. Mária je dcérou 

zmluvy. Aj my sme pozvaní zaspomínať si, pozrieť sa do našej minulosti, aby sme 

nezabudli, odkiaľ pochádzame. Aby sme nezabudli na našich predkov, starých rodičov 

a všetko to, čím prešli, aby sme sa dostali tam, kde sme teraz. Táto krajina a jej ľud 

zaţili utrpenie dvoch svetových vojen; a videli, ako niekedy ich zaslúţenú povesť 

pracovitosti a kultivovanosti poškvrnili nezriadené ambície.  

 

 

 

 

 

Spomienky nám pomáhajú, aby sme nezostali väzňami rečnení, ktoré zasievajú rozkol 

a rozdelenie ako jediný moţný spôsob riešenia konfliktov. Oţivovať si spomienky je 

ten najlepší protiliek, aký máme k dispozícii proti magickým riešeniam rozdelenia 

a odcudzenia sa. 

2. Príslušnosť k Božiemu ľudu 

Pamäť umoţňuje Márii hlásiť sa k svojej príslušnosti k Boţiemu ľudu. Je dobré si 

pripomínať, ţe sme súčasť Boţieho ľudu! Ľudu sformovaného z tisícov tvárí, príbehov 

a proveniencií, ľud multikultúrny a multietnický. To je jedno z našich bohatstiev. Je to 

ľud povolaný prijímať rozdiely, integrovať ich s rešpektom a kreatívnosťou 

a oslavovať kaţdú novosť, ktorá pochádza od druhých; sme ľud, ktorý sa nebojí objať 

deliace čiary a hranice; ľud, ktorý nemá strach prijať toho, kto to potrebuje, lebo vie, 

ţe práve tam je prítomný jeho Pán. 

3. Možnosť nemožného 

„Bohu nič nie je nemoţné― (Lk 1,37): týmito slovami zakončuje anjel svoju odpoveď 

Márii. Keď sa nazdávame, ţe všetko závisí výlučne len od nás, zostaneme väzňami 

našich vlastných schopností, našich vlastných síl a krátkozrakých horizontov. Keď sa 

však odhodláme nechať si pomôcť a dať si poradiť, keď sa otvoríme milosti, potom 

začneme vidieť, ţe nemoţné sa začína stávať skutočným. Prekonaním neplodného 

a rozdeľujúceho pesimizmu sa  veľa ľudí otvorilo Boţej iniciatíve a stali sa znamením 

toho, aká úrodná môţe byť zem, keď sa neuzavrie do vlastných ideí, do vlastných 

limitov a schopností, ale sa otvorí iným. 

Tak ako v minulosti, Boh neustále hľadá spojencov, hľadá muţov a ţeny schopných 

uveriť, schopných spomínať, cítiť sa súčasťou jeho ľudu, aby spolupracovali 

s kreativitou Ducha Svätého. Boh naďalej prechádza našimi štvrťami a ulicami, 

zachádza na kaţdé miesto a hľadá srdcia schopné počuť jeho pozvanie a dať mu 

stelesnenie tu a teraz. Parafrázujúc sv. Ambróza môţeme povedať: Boh naďalej hľadá 

srdcia ako to Máriino, ochotné uveriť aj za tých najneobvyklejších okolností. Nech 

v nás Pán rozhojní takúto vieru a nádej. (Z homílie pápeža Františka)  

——————————————————————————————————-- 

OZNAMY: 
- Na slávnosť Zvestovania Pána v Kréde sa pri slovách „a mocou Ducha Svätého... a stal sa 

človekom― (alebo:  „ktorý sa počal... a narodil sa z Márie Panny―) pokľakne na jedno koleno, 

keď sa Krédo recituje; na dve kolená, keď sa spieva. 

- 17. marca sme si pripomenuli výr. bisk. vysviacky emeritného arcibiskupa mons. A. Tkáča. 

Naďalej sa modlime za jeho zdravie, potrebné milosti a B. poţehnanie. 

- Na „Kvetnú nedeľu― poţehnáme ratolesti (pripomienka Jeţišovho slávnostnéh vstupu do 

Jeruzaleme). - Prosím do asistencie spevákov na spev pašií. - Takisto prosím si asistencie na 

Veľkonočné trojdnie (lektori, ţalmisti a pod.). 

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

budem individuálne k dispozícii za predpokladu dodrţania opatrení. Vyuţite kaţdý deň! 

Rešpektujte zoznam! 

- 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. - Z pohrebu neb. Ladislava Fertaľa obetovali 

na kostol 100 eur. Pán Boh zaplať! 



  

 

 

Úcta 22. v mesiaci v sv. Charbelovi. 

Začiatkom januára 1993 Nouhad Al-Chami, päťdesiatdeväťročná 

Libanončanka, matka dvanástich detí, úplne ochrnula na ľavú stranu. Jej stav 

navyše komplikovalo upchatie krčnej tepny. Nouhad mohla jesť a rozprávať 

len s čoraz väčšími ťaţkosťami. Podľa názorov lekárov bolo moţné ešte skúsiť 

operáciu, ale šance na úspech boli minimálne. Najstarší syn chorej matky, 

Saad, sa vybral na púť do neďalekého kláštora v Annayi, kde sa nachádza hrob 

svätého Charbela, a tu na jeho príhovor prosil za uzdravenie svojej matky. Po 

návrate domov jej natrel krk olejom sv. Charbela.  

  

Najbliţšiu noc mala zvláštny sen. Snívalo sa jej, ţe pri jej lôţku sa objavil 

svätý Charbel a povedal jej, ţe jej prišiel operovať krk. Keď sa sen skončil, 

Nouhad sa prebudila a s radosťou zistila, ţe jej ochrnutie úplne zmizlo. Sama 

vstala z postele a bez akýchkoľvek ťaţkostí začala chodiť po izbe. Keď sa 

pozrela do zrkadla, zistila, ţe má na krku po oboch stranách dve jazvy, kaţdú s 

dĺţkou 12 centimetrov, so švami, z ktorých viseli konce čiernych chirurgických 

nití. Na druhý deň Nouhad navštívila nemocnicu v Bejrúte a stretla sa s 

lekármi, ktorí ju liečili. Po dôkladných vyšetreniach a odstránení stehov zistili, 

ţe z lekárskeho hľadiska sa jej úplné uzdravenie nedá vysvetliť a tak perfektne 

zašité rany ešte nevideli. Jednej noci sa jej vo sne znova zjavil svätý Charbel a 

povedal jej: „Operoval som ťa, aby sa ľudia obrátili, keď uvidia tvoje zázračné 

uzdravenie. Veľa ľudí sa odvrátilo od Boha, prestali sa modliť, pristupovať k 

sviatostiam a ţijú tak, ako keby Boha nebolo. Prosím ťa, aby si chodila do 

kláštora v Annayi na svätú omšu kaţdý 22. deň v mesiaci. Na pamiatku tvojho 

uzdravenia aţ do konca ţivota budú tvoje pooperačné rany kaţdý 22. deň v 

mesiaci krvácať.― Odvtedy Nouhad putuje kaţdého 22. v mesiaci do kláštora, 

kde putujú tieţ tisíce pútnikov. V ten deň jej rany na krku krvácajú. Obraz 

svätého Charbela, ktorý má Nouhad vo svojom dome, začal vylučovať voňavý 

olej, ktorý má také zloţenie, aké sa v prírode nevyskytuje 

——————————————————————————————————-- 

Osobitný rok rodiny „Amoris laetitia“ 
 

V piatok, 19. marca 2021 na slávnosť sv. Jozefa, začal Osobitný rok rodiny 
„Amoris laetitia“. Vyhlásil ho v Nedeľu Svätej rodiny 27. decembra 2020 Svätý 
Otec František. Osobitný rok sa koná pri príležitosti 5. výročia vydania 
posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine Amoris laetitia - Radosť 
lásky. 
Rok reflexie nad Amoris laetitia vyvrcholí v júni 2022, keď sa bude v Ríme 
konať 10. svetové stretnutie rodín. Ako vysvetlil Svätý Otec v decembri 
v príhovore pred modlitbou Anjel Pána, bude to špeciálny rok uvažovania nad  

 

 

vzorom manželskej a rodinnej lásky podľa podnetov spomenutého dokumentu 
a so zreteľom na evanjelizačnú úlohu rodiny. Cieľom bude prehĺbiť si poznanie 
Amoris laetitia, pričom o koordinovanie iniciatív sa bude starať Dikastérium pre 
laikov, rodinu a život. 
 
Pápež František sa vyjadril týmito slovami: 
„Budeme mať rok uvažovania nad Amoris laetitia, ktorý bude príležitosťou 
prehĺbiť sa v obsahu tohoto dokumentu [19. marec 2021 – jún 2022]. Tieto 
úvahy budú k dispozícii cirkevným spoločenstvám a rodinám, aby ich 
sprevádzali na ich ceste. Už teraz pozývam všetkých, aby sa zapojili do 
iniciatív, ktoré sa budú organizovať v priebehu spomenutého roka a bude ich 
koordinovať Dikastérium pre laikov, rodinu a život. Zverujeme Svätej rodine 
z Nazareta, zvlášť svätému Jozefovi, vnímavému manželovi a otcovi, túto 
cestu  spoločne s rodinami celého sveta. Panna Mária nech vyprosí pre rodiny 
na celom svete, aby ich stále viac priťahoval evanjeliový vzor Svätej rodiny, 
a stávali sa tak kvasom novej ľudskosti a konkrétnej a univerzálnej 
solidárnosti.“ 

(TK KBS) 
—————————————————————————————————————— 

Deň počatého dieťaťa upozorňuje na spoločný počiatok všetkých ľudí – 
moment počatia. Ţivot kaţdého z nás je jedinečný nepretrţitý proces od 
počatia po smrť. Práve pohľad na naše počatie nám pomáha uvedomiť si, ţe 
náš ţivot nie je z nás, je darom. 
Je to deň apelu, aby bol ľudský ţivot chránený všetkými prostriedkami uţ od 
počatia. Ak zdravie je hodnota, hodná nášho úsilia, o koľko viac samotný 
ţivot?! V tomto roku je naše slávenie obmedzené. Napriek tomu, môţeme toto 
slávenie vyniesť na svetlo z tieňa všadeprítomnej Covid-krízy. 
Ponúkam niekoľko pomôcok pre farskú pastoráciu: 
 
1. Zamyslenie ku Dňu počatého dieťaťa do farského bulletinu/na webovú 

stránku. Je to dlhší text. Môţete si vybrať pasáţ, ktorá sa Vám viac pozdáva.... 

2. Duchovná adopcia počatého dieťaťa. Je to 9-mesačný záväzok kaţdodennej 
krátkej modlitby za bohuznáme počaté dieťa. Kaţdý sa k tomu môţe zaviazať 

kedykoľvek súkromne. Možno tak urobiť aj pri spoločnom slávení. Návrh 
obradu je uverejnený v elektronickej verzii farského listu. 

Môţete dať veriacim do pozornosti košickú sv. omšu za život 25.3. o 16:30, 

pri ktorej sa môžu vstúpiť do tejto modlitbovej služby. Svätá omša bude 
vysielaná on-line na: https://www.facebook.com/kosicezazivot 

3. Vznikol krátky dokument o pochovávaní potratených detí.  

https://zazivot.sk/2021/03/17/ku-dnu-pocateho-dietata-2/
http://detike.eu/programs/duchovna-adopcia-pocateho-dietata/
https://drive.google.com/file/d/1GW_DRFATPl_l5WHlSZB_9n4hFeTWMU2_/view
http://detike.eu/den-pocateho-dietata-viac-ako-spomienka/
https://www.facebook.com/kosicezazivot
https://zazivot.sk/2021/03/16/novy-dokument-o-kosickom-hrobe-pre-potratene-deti/


  

 

 

Vytvorili sme ho po štvorročnej skúsenosti s pochovávaním potratených detí 
do spoločného hrobu v Košiciach. Link https://zazivot.sk/2021/03/16/novy-
dokument-o-kosickom-hrobe-pre-potratene-deti/ponúka farníkom, aby boli 
oboznámení o dôvodoch i moţnostiach pochovávania a vedeli správne 
postupovať, keď to zasiahne ich rodinu. Spontánne potraty sú dnes veľmi 
časté a mnohí rodičia nevyţiadajú dieťa na pochovanie len preto, ţe o tom 
vedia málo alebo nič.   

4. V najbliţších dňoch moţno chcete ponúknuť veriacim krížovú cestu s pro-

life tematikou, prípadne iné modlitby. Nájdete ich napr. https://
www.pochodzazivot.sk/duchovna-podpora-2/ 

S úctou, 
Dušan Škurla 
Úrad pre apoštolát ochrany života 

 

Z nášho Arcidiecézneho centra pre mládeţ sme ešte v tomto pôstnom čase pripravili 

nepretrţitú modlitbovú reťaz mladých za všetkých chorých a trpiacich s 

názvom Bdenie s Ježišom v týţdni od 22. do 28.03.2021. Sme pozvaní bdieť v 

modlitbe aspoň 1 hodinu. Venujme čas Pánu Jeţišovi, rozjímaniu nad Jeho utrpením z 

lásky k nám a pripravme sa aj takto duchovne napriek všetkým obmedzeniam 

pandémie na slávenie Veľkej Noci. Kto sa chce zapojiť, môţe sa zapísať na konkrétny 

deň a hodinu modlitby. Formu modlitby si kaţdý môţe zvoliť sám, napr. kríţová cesta, 

čítanie Svätého písma, modlitba posvätného ruţenca, meditácia či iné. Zapojiť sa môţu 

jednotlivci, ako aj jednotlivé spoločenstvá. Zapísať sa bude moţné na 

stránke acmko.sk alebo na FB stránke www.facebook.com/AcMko 

S úctou a vďakou 

o. Ján Kulan, moderátor ACM, Mimka, Viktor a Miro, tím ACM 

———————————————————————————————— 

Po postkomúnii určený kňaz vyzve kandidátov, aby pristúpili k oltáru 

s kartičkami, ktoré dostali pred svätou omšou.   

 

Hlavný celebrant (môže sa presunúť pred oltár, alebo vyzveme kandidátov, aby 

prišli až k sedesu): 

 

Milí kandidáti, zhromaţdili ste sa, aby ste vyjadrili osobitný sľub, ktorým 

začnete svoju duchovnú adopciu počatých detí. Som naklonený vašej ţiadosti, pretoţe 

tým chcete brániť ţivoty nenarodených detí, ktorý hrozí zničenie v lone ich matiek. 

Stanete sa stráţcami rodiaceho sa ţivota. Vašou osobitnou modlitbou a sebazáporom 

budete nápomocní Cirkvi v boji proti satanovi, ktorí navádza k zabíjaniu počatých detí.  

0917 350 146 

 

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Nech kaţdý z vás, poslušný Duchu Svätému, ktorý vás nadchol pre toto dielo, 

bráni jedno dieťa, nech ho chráni pred zabitím, nech nad kaţdým adoptovaným 

dieťaťom spočíva vaša modlitba, sväté prijímanie, pôst aj obeta. Nájdite v tom svoju 

radosť a silu a kaţdodenne prinášajte skrze Jeţiša Krista svoj dar – duchovnú adopciu. 

 
Hlavný celebrant vyzve kandidátov: 

Teraz spoločne predneste slová osobného prísľubu: 

Oslavujem Ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a obozretnými 

a zjavil si ich maličkým. Tak sa Ti zapáčilo. Najsvätejšia Panna, Bohorodička Mária, 

všetci anjeli a svätí, vedený(á) túžbou brániť nenarodených, ja (vyslovte svoje meno), 

vyhlasujem a sľubujem, že od dňa 25. marca 2013 beriem do duchovnej adopcie jedno 

dieťa, ktorého meno pozná len Boh, a počas deviatich mesiacov, každý deň sa budem 

modliť za záchranu jeho života a za jeho spravodlivý a dobrý život po narodení, a 

to: jedno tajomstvo posvätného ruženca, svoje dobrovoľné predsavzatia a modlitbu, 

ktorú sa teraz pomodlím. 

 

(Cirkevné schválenie: Mons. František Tondra, spišský biskup, Spišské Podhradie 16. 

3. 2007, číslo: 444/07) 

 

Hlavný celebrant sa znova obráti na osoby, ktoré vstúpili do diela duchovnej 

adopcie: 
Teraz spoločne predneste modlitbu na úmysel duchovne adoptovaných, dnes počatých 

detí, ako aj za ich rodičov. (kaţdý číta text z vlastnej kartičky)  

 Dobrý Bože, na orodovanie Panny Márie, ktorá Ježiša s láskou prijala a porodila 

i spravodlivého Jozefa, muža dôvery, ktorý sa oň staral už pred narodením, prosím ťa 

za svoje duchovne adoptované nenarodené dieťa, ktoré sa nachádza v nebezpečenstve 

smrti. Daj jeho rodičom lásku a odvahu, aby svoje dieťa nechali žiť život, ktorý si mu 

daroval. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. 

(Cirkevné schválenie: Mons. Bernard Bober, Košice, 2. 7. 2018, číslo: 850/18). 

 

Záverečná modlitba hlavného celebranta: 
Modlime sa. 

Boţe, prameň ţivota a dobra, 

ty si poslal svojho Syna, slovo ţivota; 

vyslyš naše prosby i prosby tých, ktorí dnes zloţili sľuby.  

Láskavo ich poţehnaj + a daj, aby za pomoci tvojej milosti  

zachovali to, čo sľúbili. 

Skrze Krista, nášho Pána. 

 

Potom hlavný celebrant dodá (ak sú pripravené ružence alebo iné dary): 

Ako pripomienku duchovnej adopcie prijmite tento pro-life ruţenec. Nech vás vedie ku 

kaţdodennej modlitbe a utvrdzuje v duchovnom zápase za záchranu počatých detí. 

Choďte v pokoji. 

http://acmko.sk/
http://www.facebook.com/AcMko

