
  

 

Veľký (Svätý) týždeň 

29.03.2021  Pondelok  
Pondelok Veľkého týždňa  

 

16:30 

 

18:30 

 

Bartošovce (+Helena,+Štefan,+Václav - č. 60) 

 

Hertník (+Magdaléna Silvašiová - 1. výr. - č. 

254) 

30.03.2021  Utorok   
Utorok Veľkého týždňa  

16:30 

 

 

 

18:30 

Hertník 

(+Helena,+Štefan,+Alexej,+Andrej,+rodiny - č. 

10) 

 

Bartošovce (+Brigita M. - 6. výr. - vlastný 

úmysel) 

31.03.2021  Streda  
Streda Veľkého týždňa  

 

08:00 

 

09:30 

 

Hertník (+rodičia,+Cyril a +Marta - č. 54) 

 

Bartošovce (za RB - IV./21) 

POSVÄTNÉ 
VEĽKONOČNÉ 
TROJDNIE  
 
 
 
01.04.2021   Štvrtok     
Štvrtok Veľkého týždňa – Zelený 
štvrtok  

Prvý štvrtok mesiaca  

 

 

 

 

 

 

 

17:00 

 

 

 

 

Individuálna spoveď za dodržaní noriem od 

15:30 do 16:45 hod. Bartošovce (postup ako pri 

testovaní! 

 

Bartošovce - obrady Zeleného štvrtka -  

Pánovej večere (úmysel RB/21 - za kňazov 

farnosti, rodáka Jozefa Gerčáka) 

02.04.2021   Piatok    
Veľký piatok – Slávenie utrpenia 
a smrti Pána 

 Prvý piatok mesiaca  

08:30  

 

 

 

 

17:00 

krížová cesta (streamovaná) Bartošovce  

 

Individuálna spoveď za dodržaní noriem od 

09:30 do 11:00 hod. Hertník (postup ako pri 

testovaní! 

Hertník /nie je sv. omša/ - obrady Veľkého 

piatka - Utrpenia a smrti Pána 

03.04.2021     Sobota      
Biela sobota 

Prvá sobota mesiaca - 
fatimská  

 

19:00  

 

 

 

Hertník - obrady veľkonočnej vigílie - 

Pánovho zmŕtvychvstania (za bratstvo 

Božského Srdca - IV./21) 

04.04.2021     NEDEĽA  

Veľkonočná nedeľa Pánovho 

zmŕtvychvstania 

(slávnosť s oktávou) 

Prvá nedeľa mesiaca  

 
 

09:00 
 

10:30  

slovo arcibiskupa - prečítať pri sv. omšiach! 
 
Bartošovce(za veriacich_veľkonoč.neB_4.4.21) 
 
Hertník (zdr., B. pož. pre Máriu s rod. - č. 203) 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA 
CIRKEV 
 FARNOSŤ SV. 
KATARÍNY  
ALEXANDRIJSKEJ  

Číslo 342 

MAREC– APRÍL 2021 

HerBartnícek 
 Kvetná nedeľa mladých  

 

Kvetná nedeľa je zároveň nedeľou mladých. Prečo?  

Sv. Ján Pavol II. postavil duchovnosť svojho pontifikátu na dvoch «pilieroch»: na 

Kristovi ako Vykupiteľovi a na Panne Márii. Svoju nádej vkladal práve do dvoch 

kategórií Božieho ľudu: do mládeže a do chorých. Preto v roku 1985 vyhlásil Kvetnú 

nedeľu za Svetový deň mládeže. 

Prvý dôvod, prečo pápež vybral práve tento deň, sám 

viackrát vysvetľoval. Predovšetkým v tejto voľbe 

vidí pokračovanie biblických udalostí. Pri 

slávnostnom vstupe Ježiša do Jeruzalema sa konal 

prvý deň mládeže, keď „deti mávali olivovými 

ratolesťami a volali: Hosanna na výsostiach!― Na ich 

mieste dnes stoja mladí ľudia rôznych jazykov a rás. 

Všetci chcú sprevádzať Krista.  

Druhým dôvodom voľby tohto dňa je fakt, že po 20. 

storočiach kresťanských dejín mladí vedení svojou 

vnímavosťou a správnou intuíciou objavujú v liturgii 

Kvetnej nedele posolstvo, ktoré je adresované práve 

im...  

„Vaša voľba, mladí kresťania, je jasná: objaviť v 

Kristovom kríži zmysel svojej existencie a zdroj 

svojho misijného nadšenia.“ Sv. Ján Pavol II. sám hovoril o otázke, ktorú často 

dostával a sám aj na ňu odpovedal: „Ľudia sa ma občas pýtajú: Čo sa vám na mládeži 

páči najviac? Prečo sa s ňou tak často stretávate? Prečo ste jeden apoštolský list 

venovali mládeži a prečo ste zaviedli Svetový deň mládeže, ktorý sa slávi každý rok na 

Kvetnú nedeľu? Dôverujem mládeži. Verím, že dnešná mládež chce budovať svet 

spravodlivosti, pravdy a lásky; a s pomocou Božou to dokáže. Áno, ja vo vás verím.―  

——————————————————————————————————– 

KEĎ PRIATEĽ TRPÍ... 
 

Kvetná  nedeľa je nedeľou utrpenia Pána a pred nami je tzv. Veľký – Svätý - týždeň. Je 

to týždeň, v ktorom Boh zavŕši svoje dielo spásy. Je to týždeň, v ktorom Boh urobí pre 

človeka niečo, nad čím doteraz žasnú anjeli v nebi. Bude sa potiť krvou, nechá sa 

zradiť, zbičovať a odsúdiť, ponesie kríž a dá sa ukrižovať.  



  

 

Jednoducho je to týždeň, v ktorom bude náš Boh a náš Priateľ trpieť pre nás.  

V poslednom období máme mnohí veľkú skúsenosť s utrpením. My sami, ale aj naši 

blízki prežili a prežívajú ťažké obdobie. Trpia psychicky i fyzicky. Snažme sa im 

uľahčiť ich bolesti a problémy konkrétnou pomocou, ako aj  modlitbou a obetou. 

Prežívajme s nimi každú novú bolesť... a buďme za to veľmi vďační, lebo to pripraví 

naše srdcia na týždeň utrpenia nášho Pána a Priateľa. Lebo ak mi tak prežívame bolesti 

našich priateľov, hoci sme iba ľudia, ako musel prežívať bolesť Pán Ježiš, ktorý je Boh 

a človeka miluje čistou a nekonečnou láskou. Trpel za nás. Trpel, lebo chcel, aby sme 

sa stali jeho najlepšími priateľmi. Videl nás ako sa topíme v hriechoch a bolo mu nás 

ľúto. Vžime sa do jeho bolesti. On bude trpieť nesmierne, my skúsme trpieť aspoň 

kúsok. Veď znášať utrpenie znamená mať s Bohom spoločné tajomstvo...  

Keď priateľ trpí, nesmieme zostať pasívni, musíme prejaviť súcit a spolupatričnosť. 

Naša prítomnosť a podpora mu dokážu uľahčiť. Náš záujem má silu ho pozdvihnúť. To, 

že sme vtedy s ním, hoci len duchovne spojení, môže byť jeho jediným záchranným 

kolesom, aby sa dostal z neľahkej situácie. Iste, sú utrpenia, v ktorých sme bezmocní a 

akákoľvek pomoc je vylúčená. Ale vždy môže stáť priateľ pri priateľovi. Hoci len ticho 

plakať s ním a nič nehovoriť. Podeliť sa o bolesť. Vtedy sa bolesť a utrpenie zmenšuje. 

Vtedy sa znáša oveľa ľahšie.  

Nasledujúce dni náš priateľ Ježiš bude od nás očakávať našu spolupatričnosť. Bude 

hľadať náš súcit a našu lásku. Pomedzi všetko svoje utrpenie bude sa chcieť aspoň 

pohľadom stretnúť s nami. Je na nás, čo v našich očiach uvidí.  Či súcit, alebo 

pohŕdanie, či ľútosť, alebo pýchu, pokánie, alebo hriech.  

Hovorí sa, že Judáša by dokázal po zrade zachrániť jediný Ježišov súcitný a odpúšťajúci 

pohľad. Ale Judáš sa nepozrel... To bola jeho 

tragédia. Teda pozerajme sa z láskou na Pána 

Ježiša. Trpme s ním, plačme a ľutujme. Ako 

povedal páter Pio: „Všetky vaše slzy zbierajú 

anjeli a vkladajú ich do zlatého kalicha. Až raz 

predstúpite pred Božiu tvár, nájdete si ich.― 

Zakončme krátkou úvahou od C. S. Lewisa: 

„Láska je bezbranná a veľmi zraniteľná. Miluj, 

a tvoje srdce sa celkom iste naplní trápením, a 

možno sa i celkom zlomí. Keďchceš, aby sa 

tvojho srdca nikdy nedotkla bolesť, nikomu ho 

nedaruj,  ani  len  zvieraťu.  Starostlivo  si  ho 

oblož  pôžitkami,  záľubami,  o  nikoho  sa 

nestaraj, dobre si ho zatvor do svojho sebectva. 

Ale ono v tej vzduchoprázdnej rakve, pevne uložené, sa zmení na prach. Zostáva ti 

voliť medzi utrpením a zatratením. Okrem neba je len peklo jediné miesto, kde si môžeš 

byť istý pred všetkými nebezpečenstvami a útrapami lásky.  

———————————————————————————————————- 

 

 

Význam dní Veľkého týždňa a Veľkej noci 
Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného 

roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša 

Krista. Slávi sa na prvú jarnú nedeľu po splne mesiaca. Nadväzuje na židovské 

veľkonočné sviatky – paschu, ktoré sa slávili od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan (náš 

marec až apríl) na pamiatku oslobodenia Izraelského národa z egyptského otroctva.  

Kvetná nedeľa- Posledná pôstna nedeľa, známa pod menom Kvetná nedeľa alebo 

Nedeľa utrpenia Pána, je prvým dňom Veľkého týždňa. Kvetná nedeľa nám 

pripomína rozhodnutie židovskej rady o Ježišovej smrti a kresťania si počas nej 

pripomínajú triumfálny vstup Ježiša Krista do Jeruzalema.  

Zelený štvrok—Vo štvrtok večer slávil Ježiš 

poslednú večeru so svojimi učeníkmi. 

V tento večer ustanovil dve sviatosti: 

kňazstva a Eucharistie,. Premenil chlieb 

a víno na svoje telo a krv. Súčasne takto 

odovzdal apoštolom kňazskú moc so 

slovami: „Toto robte na moju pamiatku―.  

Veľký piatok - deň utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. Je to deň osobitne 

zasvätený spomienke Ježišovho utrpenia a smrti na kríži. Je to deň pôstu, pokánia 

a jediný deň roka, kedy sa neslávi eucharistická obeta. Namiesto nej sa koná liturgia 

umučenia Pána  

Biela sobota—Obrady Bielej soboty sa konajú po západe slnka v rámci 

tzv. Veľkonočnej vigílie (bdenia). Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním 

Pána, noc bdenia, zasvätená Pánovi (Ex 12, 42). Počas Veľkonočnej vigílie Cirkev 

bdie a očakáva Kristovo zmŕtvychvstanie. Noc pred Veľkonočnou nedeľou, bola 

liturgicky veľmi bohatá bohoslužba, ktorá sa začínala v sobotu večer, trvala celú noc 

a končila sa v nedeľu ráno krstom katechumenov.V súčasnosti sú pobožnosti 

skrátené 

Veľkonočná nedeľa—V tento deň si katolíci pripomínajú zvlášť zmŕtvychvstanie 

Ježiša Krista. Zmŕtvychvstanie – najväčší Kristov zázrak a základná pravda 

kresťanskej viery.  

Veľkonočný pondelok— zvykne sa nazývať aj „Pondelkom Baránka― na pamiatku 

toho, čo sa udialo prvého dňa po sobote. Vtedy totiž anjel dodával odvahu ženám, 

ktoré na úsvite pribehli k hrobu a boli vydesené a znepokojené, keď ho našli 

prázdny. „Neľakajte sa!― povedal im. „Vstal z mŕtvych. Niet ho tu.― (Mk 16, 6).  



  

 

DVE STRANY JEDNEJ MINCE  
Tajomstvo Poslednej večere a tajomstvo kríža sú dve strany jednej mince. 

Ježišovo sebadarovanie pri Poslednej večeri sa viditeľne uskutočnilo, keď sa 

potom dobrovoľne vydal do rúk ľudom. Ježišovo gesto rozlomenia chleba 

spolu s premenou tohto chleba na jeho telo nebolo len symbolom; lámaním 

chleba vlastne „lámal“ sám seba. Už od počiatkov tradície Cirkvi bolo teda 

eucharistické slávenie pokladané predovšetkým za sprítomnenie kalvárskej 

obety a za slávenie pamiatky. Čoskoro však nastal problém s chápaním 

zmyslu tejto obety, ktorá sa často vysvetľovala ako akt uzmierovania Otca, 

ktorý sa hnevá na hriešne ľudstvo. No Boh, ktorý by za svoje „udobrenie“ 

vyžadoval krutú smrť svojho Syna, by sa stal skôr symbolom neoblomnej 

spravodlivosti než vše objímajúcej lásky. Nehovoriac o tom, že v ľudskom 

povedomí by potom Pán Ježiš vyznel ako „lepší“ a milosrdnejší ako Boh Otec, 

večná láska, čo je nezmysel. Všetko, čo Ježiš vykonal pre našu spásu, 

uskutočnil v jednote s Otcom a v sile Ducha Svätého: „Ak bol Boh krutý, tak 

nebol Otec krutý voči Synovi, ale voči sebe samému, sám na seba a z lásky k 

človeku,“ píše R. Cantalamessa. Vo Svätom písme sa však nechápe Kristov 

kríž ako zmierny skutok človeka, ktorým si uzmieruje rozhnevané božstvo. Je 

to skôr naopak: Nie človek prichádza k Bohu, aby si ho udobril, ale Boh sa 

skláňa k človeku, aby preklenul priepasť, čo vznikla hriechom, aby nastolil 

zmier. Nie človek niečo ponúka Bohu, ale Boh v Kristovi dáva všetko za 

človeka, a tým ho vytrháva z moci zla. Človek má Božie zmierenie len prijať. 

Preto apoštol Pavol píše Korinťanom: „Zmierte sa s Bohom!“ (2 Kor 5,20) Kríž 

je znamením nepochopiteľnej lásky celej Najsvätejšej Trojice. Eucharistia 

sprítomňuje túto lásku, ktorá sa dáva.          (P. Vojtech Kodet: O Eucharistii) 

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

Oznamy 

- Upratovanie Hertník: - upratovanie v kompetencii asistencie pri sv. omšiach! 

- Biela sobota:  15:00 Hertník požehnanie jedál (požehnanie cez rozhlas, svätenie po 

obci). Košíky pripravte pred domom. Filiálkam budú doručené informácie ohľadom 

posvätenia jedál (Postavenec, Bartošovce).  Keďže je potrebné finančne podporiť 

kostol a farnosť, milodary budú použite na tento účel!!! 

- V pondelok, utorok a v stredu - individuálne spovedanie (pred a po sv. omši) za 

dodržania predpisov podľa zapísania do zoznamu u kostolníkov. Vo štvrtok a v piatok 

v určený čas budem k dispozícii na individuálnu spoveď. 

Svätý týždeň – Dnešnou nedeľou sme vstúpili do Svätého týždňa, kedy sa 

slávia najväčšie sviatky cirkevného roka. Celý liturgický program môžete 

sledovať naživo z katedrály na www.telke.sk:  Zelený štvrtok  10.00 a 18.00; 

Veľký piatok 15.00, Biela sobota 19.00 a Veľkonočná nedeľa 10.30.  

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Je to príležitosť lepšie si uvedomiť aj patričnosť do arcidiecézy a jednotu so 

svojím biskupom. 
 

Slávenie posvätného veľkonočného trojdnia: 
1 Zelený štvrtok – Vo večerných hodinách sa začína Posvätné veľkonočné 

trojdnie sv. omšou na pamiatku Poslednej večere. Je to deň pamiatky 

ustanovenia sviatosti kňazstva a Sviatosti Oltárnej. Počas chválospevu Glória 

zaznejú všetky zvony a odmlčia sa až do toho istého spevu na veľkonočnú 

vigíliu. Od 23 00  hod. prežívame Sv. hodinu Getsemani na pamiatku Kristovej 

smrteľnej úzkosti v Getsemanskej záhrade na Olivovej hore. Počas nej čítajme 

a rozjímajme zo Sv. Písma state o týchto udalostiach a v duchu adorujme pred 

bohostánkom. 

2 Veľký piatok – je dňom umučenia Ježiša Krista, Božieho Syna. Je to deň 

prísneho pôstu, ktorý sa odporúča predĺžiť až do veľkonočnej vigílie. Platia tie 

isté predpisy pôstnej disciplíny ako na Popolcovú stredu: Príkaz pôstu – t. z. 

3x na deň jesť a iba raz dosýta + vylúčiť mäsitý pokrm – viaže každého 

kresťana katolíka od 18.r. – 60.r. života. Od 14.r. viaže povinnosť 

zdržanlivosti mäsitých pokrmov. Podľa možnosti aj mladší nech sa zapoja do 

pôstu. - V rámci súkromnej modlitby bude pred sklenenými /Bartošovce/ a 

mrežovými /Hertník/ dverami vystavený kríž k poklone. 
3 Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – Zvykli sme ju začínať spoločne na 

Veľký piatok pri Božom hrobe. Tento deň určil sám P. Ježiš v zjavení sv. 

Faustíne. V tomto roku ju tiež nevynechajme a súkromne ju obetujme Pánu 

Bohu za odprosenie hriechov našich rodín a ľudstva, aby nám vo svojom 

milosrdenstve udelil milosť obrátenia a oslobodil od pandémie.  

4 Biela sobota je dňom, kedy sa neslávi sv. omša, ale veriaci zotrvávajú na 

poklone pri Božom hrobe. V tomto roku navštívme hroby našich príbuzných 

na cintoríne a prežime chvíľu modlitby za nich. Veľkonočné pokrmy jeme až 

po veľkonočných Obradoch vzkriesenia, aby sme nenarušili posvätný ráz 

veľkonočného trojdnia.  

5 Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – Najväčší sviatok 

a najslávnejší deň liturgického roka. Hoci len cez on-line sledovanie /stream/, 

ale spojme sa so sv. Cirkvou na sv. omši a doma pri spoločnom slávnostnom 

obede.  

2. Antifóna – Od veľkonočnej vigílie do Turíc sa namiesto „Anjel Pána― 

modlievame mariánsku veľkonočnú antifónu „Raduj sa nebies Kráľovná“. 

Ofera – Aj keď sa v kostole nekonajú bohoslužby, stabilné platby – elektrina, plyn, 

voda, ... vyžadujú financie. Ak môžete, podporte farnosť prevodom na farský účet 

(číslu účtu je na web stránke obce) alebo osobne milodarom v kostole. Pán Boh zaplať. 

Na Veľký piatok a Bielu sobotu sme zvykli finančnou pomocou prejaviť svoju 

spoluzodpovednosť za najposvätnejšie miesta vo Svätej zemi. Možnosť 

prispieť do zbierky je priamo na účet SK54 0200 0000 0000 0024 3512, 

variabilný symbol 910 02.  


