
  

 

Veľkonočná oktáva 
Oznamy:   
- Upratovanie Hertník: - upratovanie dohodou a v spolupráci s kostolníkom. Pozývame ochotných a zdravých! 

- Celý týţdeň slávime veľkonočnú oktávu. 

- Individuálna spoveď pred a po sv. omši. Je moţnosť pristúpiť k sv. spovedi a Eucharistii. Umoţňujú to 

epidemiologické opatrenia. Do konca Veľkej noci je potrebné zadosťučiniť cirkevnému prikázaniu. 

05.04.2021  Pondelok  
Pondelok vo Veľkonočnej oktáve 
sv. Vincent Ferrero, kň. - spom. - 
neslávi sa! 

09:00 

 

10:30 

Bartošovce (za duše v očistci - úmysel darcu) 

 

Hertník  (za ruţ. br. IV./21– za kňazov farnosti 

Jaroslava, Jozefa a rodáka Jozefa a ostatných...) 

 

13:30 pohreb + Heleny Semanekovej rod. 

Sabolovej_ Hertník /Dom smútku 

06.04.2021  Utorok   
Utorok vo Veľkonočnej oktáve 

 

16:45 

 

18:30 

 

Hertník (+Ján,+Zuzana - č. 111) 

                                                                                                                            

Bartošovce (+Imrich - č. 100/IV./21)   

07.04.2021  Streda  
Streda vo Veľkonočnej oktáve 
sv. Jána Krstiteľa de la Salle,kň. - 
spom - neslávi sa! 

 

16:45 

 

 

18:30 

 

Bartošovce (+Magdaléna Kozačková - Hert. č. 

143_ č. 158) 

 

Hertník (+Štefan,+Mária,+členovia rodiny - č. 

203)  

 

PO OMŠI ADORÁCIA!                                                    

08.04.2021   Štvrtok     
Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve 

 

16:45 

 

18:30 

 

Hertník (+Margita Fertaľová - č. 128/112) 

 

Bartošovce (za duše v očistci - č. 106) - sv. 

omša ku sláve a cti D. Sv. 

PO OMŠI ADORÁCIA!      

09.04.2021   Piatok    
Piatok vo Veľkonočnej oktáve 
 
 

 

16:45 

 

 

18:30 

 

Bartošovce (za uzdr. a B. pomoc pre Ladislava 

- č. 54) 

 

Hertník (+Karol,+Magdaléna - č. 228) 

10.04.2021     Sobota      
Sobota vo Veľkonočnej oktáve 

 

08:15 

 

 

Hertník (zdr., B. poţ. pre Stanislava - č. 208) 

                                      
                                      súkr. (+kňaz ........................) 

11.04.2021     NEDEĽA  

2. Veľkonočná nedeľa 

alebo Nedeľa Božieho 

milosrdenstva 
- sv. Stanislav, bs. a muč., neslávi sa! 

 
09:00 

 
 

10:30  

 
Bartošovce (za veriacich - 2. veľkonoč. 
neB/11.4.21) 
 
Hertník (zdr., B. poţ. a poďak. pre rodinu - č. 
170) 
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Čas znovuzrodenia 
 
Pochválený buď Ježiš Kristus! Vždy a za každých okolností pamätajme na 
slová tohto známeho pozdravu. Snáď sa ho učíme v našich rodinách, aj keď sa 
dnes používa už len v dosť úzkom okruhu ľudí - najčastejšie tak pozdravujeme 
kňaza či rehoľnú sestru alebo ľudí v kostole. Ale je to katolícky pozdrav, teda 
má byť rozšírený, všeobecný, aby sme aj vďaka nemu stručne a obsažne 
vystihli samotný život a jeho zmysel. Preháňam? Ježiš Kristus je ústrednou 
postavou dejín sveta a kozmu, či to človek prizná alebo sa tvári, že to nemusí 
byť celkom pravda, alebo jednoducho vôbec Krista nepozná. Ježiš je Alfa a 
Omega, čo sú prvé a posledné písmena gréckej abecedy (Nový zákon bol 
napísaný v tomto jazyku). On je počiatok a koniec, Pán času i večnosti; to sú 
slová z Obradu svetla veľkonočnej vigílie, ktorú, tak ako celé Veľkonočné 
trojdnie, sme ani v tomto roku nemohli sláviť spoločne – ale táto okolnosť nič 
neuberá na platnosti uvedených slov. Ani karanténa, ani prípadné ochorenie, 
ba ani samotná smrť už nič proti tomu nezmôže! Kristus je živý, aj keď bol 
mŕtvy! On sám je život. Preto aj životu najlepšie rozumie, preto je jeho 

zmyslom, preto mu patrí naša vďaka, oslava a chvála. 
Môžeme sa len tešiť, že krstom sme sa stali 
účastnými na tomto Živote, že sme súčasťou toho 
Tela, ktoré vstalo z hrobu, že sme teda večne živí, aj 
keby sme hoci aj dnes zomreli. Krst a Eucharistia nás 
oživujú pre večnosť. Toto slávime každý rok na Veľkú 
noc, toto si pripomíname vždy pri obnove krstných 
sľubov, toto si živo pripomeňme v rodinách pri 
súkromnom slávení veľkonočných sviatkov. Nebojme 
sa ticha, ktoré vzniká ako sprievodný jav súčasných 
protiepidemiologických opatrení, ale využime to, 
premeditujme život, ktorý nám doteraz možno pretekal 
pomedzi prsty ako voda bez toho, aby sme si stihli 
uvedomovať odkiaľ prichádza a kam plynie.  
Pokojné a radostné prežitie sviatkov Kristovho 
vzkriesenia a nášho znovuzrodenia. Kristus vstal z 
mŕtvych, aleluja! 



  

 

Dar večného života 

Jeden chasidský príbeh rozpráva, že Boh poslal anjela Gabriela na Zem, aby 
priniesol dar večného života každému, kto bude mať chvíľu času, aby ho 
prijal. Anjel sa po dlhom putovaní 
vrátil späť do Neba veľmi smutný 
so slovami: „Všetci boli jednou 
nohou v minulosti a druhou v 
budúcnosti. Nenašiel som nikoho, 
kto by mal čas.―  
Všetci si uvedomujeme, že toto je 
čas „kairos― – čas milosti, lebo v 
ňom si pripomíname dar večného 
života. Ponúka nám ho sám Boh: 
„…dal svojho jednorodeného Syna, 
aby nezahynul nik, kto v neho verí, 
ale aby mal večný život― (Jn 3, 16). Tento dar sa nám ponúka cez osobnú 
dobrovoľnú obetu svojho života Ježiša Krista. „Tak musí byť vyzdvihnutý aj 
Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život― (Jn 3, 14-15). Boh 
nás svojou bezhraničnou láskou, ktorou nás miluje, oživil skrze Krista, sme 
teda spasení jeho milosťou.  
Apoštol Pavol nás upozorňuje: „Spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z 
vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval―.  
Zo strany Boha je to plnosť milosrdenstva a obeta bezhraničnej veľkosti. Bolo 
by skutočne nepredstaviteľným hazardom, keby sme nemali čas na tento dar, 
nezaujímal by nás, či dokonca by sme odmietli dar večného života. 
Prežívajme tento čas v úprimnej vďake voči Bohu, lebo v Kristovi nás 
požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním a skrze jeho krv máme 
vykúpenie a odpustenie hriechov, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a 
nepoškvrnení v láske (porov. Ef 1, 3n). (cesta+) 
—————————————————————————————————————— 

Tela v hrobe niet 
Niektoré udalosti v našom živote 
zvykneme spájať so slovom „rodenie―. 
Rodí sa nový človek, nový deň... Rodí 
sa sloboda aj láska. Aj slávnemu 
vzkrieseniu Ježiša Krista môžeme 
pripísať rodenie. Stávame sa novými 
ľuďmi. V zmŕtvychvstaní človek 
definitívne spoznal, že Boh je darcom 
a prameňom života. Katechizmus 
katolíckej cirkvi o zmŕtvychvstaní 
hovorí: Ako že niektorí z vás hovoria, 
že zmŕtvychvstania niet?  

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus vzkriesený.  
Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj 
naša viera... Ale Kristus vstal zmŕtvych, prvotina zosnulých (1Kor 15,12-14.20). 
Zmŕtvychvstanie tvorí základ našej kresťanskej viery. Preto vieru v 
zmŕtvychvstalého Krista berme vážne, lebo podľa slov vzkrieseného Krista 
máme byť naozaj jeho svedkami „až po okraj sveta― (Sk1,8), byť jeho svedkami 
dobrým životom, dobrými skutkami, aby bolo na nás vidieť, že sme Božími 
deťmi. (Pascha-Pramene-archív)  
——————————————————————————————————– 

Recept na pokoj (časť 1.) 
Spoločne sa ponorme do Jeţišovho prebodnutého boku a nechajme sa objať jeho 

milosrdnou láskou a pokojom. Áno, pokojom, ktorý je veľkonočným darom 

vzkrieseného Krista pre tento svet i pre kaţdého jedného z nás.  

Ponúkame vám jeden duchovný recept na pokoj v rodine. Potrebné ingrediencie: čas, 

ticho, modlitba, viera, nádej, láska, obeta a hlavne vnútorný POKOJ. Ţiadnu z 

týchto ingrediencií nekúpite v obchode, nezískate protekciou, hoci máte aj dosť peňazí. 

Sú to Boţie dary. Tie si od neho môţeme vyprosiť. Boh nám určí aj potrebné mnoţstvo, 

ktoré budeme potrebovať.  

Pracovný postup: Počas kaţdodenného zhonu si treba nájsť stabilný čas pre nášho 

Pána. Vedieť sa zastaviť a venovať mu tiché chvíle. Len v stíšení je moţné hovoriť s 

Bohom. Nechajme svoju dušu dýchať. Osobná modlitba a adorácia pred Jeţišom nám 

pomôţe zahľadieť sa do svojho vnútra a spoznať sám seba. Pokojne akceptovať svoje 

obmedzenia. Byť nad vecou a zmieriť sa s tým, ţe nie som filmový ani rozprávkový 

hrdina. Odhaliť svoje slabosti, nepotláčať ich a nezatracovať sa pre ne. „Len ten, kto je 

milosrdný sám k sebe, môţe byť dobrý k sebe a ostatným,“ pripomína známy duchovný 

autor Anselm Grün. Po kvalitnej svätej spovedi pozvime Jeţiša do svojho srdca a dajme 

mu prvé miesto. Potom v modlitbe poprosme o upevnenie a oţivenie nášho vzťahu k 

Bohu. Keď bude v poriadku náš vzťah k Bohu a v našom vnútri zavládne Boţí pokoj, 

potom tento dar bude prenikať aj na ostatných členov rodiny. „Pán dá silu svojmu ľudu, 

Pán poţehná svoj ľud pokojom“ (Ţ 29,11).  

——————————————————————————————————-- 

OZNAMY: 

- 1. sv. prijímanie - pripomínam 1. termín, na ktorý sa sústreďme! 16. máj /7. veľkonoč. 

ne/ o 10:30 hod. 

- Zbierka na prenasledovaných kresťanov: Hertník 170 eur, Bartošovce 233 eur, spolu 

403 eur. Pán Boh zaplať!   

- Pokračujeme v novéne k Boţiemu milosrdenstvu. 

- Úplné odpustky na nedeľu B. milosrdenstva.                     

- Kaţdý, kto si v nedeľu Boţieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Boţieho 

milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke náboţne uctí tento obraz a splní predpísané 

podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. Spoveď, sväté prijímanie, modlitba na 

úmysel sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu náboţný 

vzdych vzývajúci Boţie milosrdenstvo, môţe získať úplné odpustky pre seba alebo pre 

duše v očistci.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


