
  

 

Týždeň po 2.veľkonočnej nedeli 
Oznamy:   
- Upratovanie Hertník: - upratovanie dohodou a v spolupráci s kostolníkom. Pozývame ochotných a 

zdravých! 

- Individuálna spoveď pred a po sv. omši. Je možnosť pristúpiť k sv. spovedi a Eucharistii. Umožňujú to 

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

- Príprava na 1.s v. prijímanie najbližší týždeň bude prebiehať v rámci školskej katechézy. 

- Na Bielu sobotu pri priležitosti požehnania sväteniny bolo na kostol obetovaných v Hertníku 1169 eur, v 

Bartošovciach /+Podstavenec/ 1110 eur. Spolu 2279. Na Boží hrob Hertník bolo obetovaných 497 eur, 

Bartošovce 325 eur. Spolu 822 eur. Rod. Semaneková z pohrebu obetovala na kostol 70 eur. Všetkých 

vyslovujem Pán Boh zaplať! 

12.04.2021  Pondelok  
Pondelok po 2. veľkonočnej 
nedeli 
 
 

16:00 

 

17:15 

Bartošovce (+kňaz Martin Š. - č. 27) 

 

Hertník (+Ján Tarasovič - č. 235) 

 

18:15 stretnutie kurátorov celej farnost  

/kostol Hertník - sakristia/ 

13.04.2021  Utorok   
Utorok po 2. veľkonočnej nedeli 
alebo Svätého Martina I., pápeža 
a mučeníka 
(ľubovoľná spomienka) 

07:00 

 

17:00 

Bartošovce (+Anna,+Andrej,+st. rodičia - č. 

94) 

Hertník (zdr., B. pož. pre rodinu Biľovú - č. 

216) 

14.04.2021  Streda  
Streda po 2. veľkonočnej nedeli 

07:15 

 

08:30 

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

187) 

Bartošovce

(+Vincent,+Helena,+Margita,+Jozef,+Ondrej - 

úmysel rod. Marek Šľachtič) 

15.04.2021   Štvrtok     
Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli 

17:00 

 

18:30 

Hertník (+Magdaléna Holevová - IV./21) 

 

Bartošovce (zdr., B. pož. pri jubileu 45 rokov 

života br. Vojteka) - sv. omša ku sláve a cti D. 

Sv. 

PO OMŠI ADORÁCIA!                                                    

16.04.2021   Piatok    
Piatok po 2. veľkonočnej nedeli 

17:00 

 

18:30 

Bartošovce (+Ján,+Cecília - č. 163) 

 

Hertník (+Albert Sobek - pohr.) 

PO OMŠI ADORÁCIA!                                                    

17.04.2021     Sobota      
Sobota po 2. veľkonočnej nedeli 

 

 

 

08:15 

 

   súkr.  Hertník /bez streamu/ (za 

veriacich_3. veľkonoč.neB/18.4.21) 

 

Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre 

Ladislava a Emíliu Herstekových - 50. výr. - č. 

127 alebo 121) 

18.04.2021     NEDEĽA  

3. Veľkonočná nedeľa, cyklus 

„B“ 

 

09:00 
 
 

10:30  

Bartošovce (na úmysel rod. Michala S. - KE) 
 
 
Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Jána - 60 
rokov - č. 166) 
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HerBartnícek 
 

Ako byť milosrdní? 
 

V bule Misericordiæ vultus sv. Otec František pripomína: „Milosrdenstvo je 

základný zákon, ktorý prebýva v srdci každého človeka, keď s úprimnými očami 

hľadí na brata, ktorého stretá na svojej životnej ceste“  
(MV 2).  

Úprimné oči a pohľad! Aj to dáva veľký 

priestor pre zamyslenie.  

Ako často sa pristihneme pri tom, že sa 

na brata pozeráme s podozrivými očami, 

s domýšľavým pohľadom. Aj keď nás k 

tomu vedie istá skúsenosť, nesmie nám 

zakaliť zrak. Milosrdenstvo ho má 

neustále očisťovať.  

Ako často sa pristihneme pri tom, že sa 

závistlivým pohľadom dívam na brata. 

Myslím si, že on je na tom lepšie a 

zrazu mu nechcem dopriať to, o čom 

som presvedčený, že chýba mne. 

Milosrdenstvo ma učí veľkodušnosti.  

Ako často sa žiadostivým okom dívam na brata! Vidím v ňom predmet svojich túžob, 

predmet vlastného uspokojenia. Milosrdenstvo ma učí vidieť v každom spoločníka na 

tom istom dare spásy a večnej blaženosti.  

Ako často sa pohŕdavým pohľadom pozerám na brata! Mám pocit, že stojím vysoko 

nad ním a on mi nesiaha ani po členky. Milosrdenstvo ma učí pokore.  

Ako často sa neprajným okom pozerám na brata! Akoby mi mal ukrojiť z môjho krajca 

a ja sa ocitnem v núdzi. Milosrdenstvo ma učí štedrosti.  

Ako často sa zlomyseľným pohľadom pozerám na brata! Zle o ňom zmýšľam, pretože 

mi ublížil. Milosrdenstvo ma učí odpúšťaniu.  

Ako často sa neprajným pohľadom dívam na brata. Milosrdenstvo ma učí 

dobroprajnosti…  

Potrebujem nanovo uveriť, že je vo mne základný zákon, ktorým je milosrdenstvo. On 

jednoducho vo mne prebýva. Veď vo mne prebýva Boh, ktorý je Milosrdenstvo. 

Neveriť v zákon milosrdenstva je zároveň neveriť v prítomnosť Boha vo mne. Tu sa 

žiada prosiť o túto vieru, prosiť o dar úprimnej viery.  



  

 

No zároveň sa žiada prejavovať milosrdenstvo iným. Môj postoj vlastne hovorí o 

mojej viere, o tom či naozaj dovoľujem Pánovi, aby bol pánom môjho srdca.  

Kiežby sme sa všetci riadili zákonom milosrdenstva! Ak sa preto rozhodujeme, mali 

by sme urobiť to, čo sa bežné robí v akejkoľvek inej oblasti. Neraz totiž počuť: 

„Musím si naštudovať tie zákony, aby som vedel, čo mám robiť!“ Naštudujme si 

zákon milosrdenstva! Všetky jeho paragrafy, nielen tie, ktoré nám pasujú. A ako sa to 

dá naštudovať? Pohľadom na Boha, ktorý je Milosrdenstvo. Aj ja mám byť 

milosrdný ako Otec. To je pre moje konanie vysoké kritérium, ale bez neho nič 

nedokážem. Čítajme pozorne Sväté písmo, čítajme tie pasáže zrád Izraela, zlyhaní, 

modloslužby, ale čítajme rovnako o vernosti Boha, ktorý vychováva človeka, neraz aj 

tvrdo, no vždy mu zjavuje, že ho miluje. Taký by mal byť náš postoj ku všetkým 

našim blížnym. Učme sa nielen volať: Maj milosrdenstvo s nami a s celým svetom! 

Ale aj mať milosrdenstvo s inými a s celým svetom. (benediktíni.sk) 

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

Boh ako potešujúci Otec milosrdenstva (2 Kor 1, 3) 
 

Apoštol Pavol, ktorý vo svojom živote zakúsil konanie Boha, odkrýva v udalostiach 

svojho života a apoštolského účinkovania, kým je ten Boh. Nepochybne toto 

mystérium chápe v kategóriách prehĺbenej starozákonnej teológie. Istá neľahká 

skúsenosť ohrozenia jeho života, o ktorej svätý Pavol hovorí v 2 Kor 1, 8-9, ho viedla 

i k tomu, aby Boha nazval Otcom milosrdenstva. Akú pravdu o Bohu nám odhaľuje 

toto pomenovanie?  

Nachádza sa ono v 2. liste Korinťanom na začiatku tzv. vďakyvzdávania, čo je prvá 

časť Pavlových listov po úvodných epištolárnych pozdravoch. Pavol píše: „Nech je 

zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej 

útechy!“ (2 Kor 1,3).  

Táto eulógia obsahuje štyri pomenovania Boha. Začína sa 

jednoduchým titulom Boh, po ktorom nasledujú tri 

rozvinuté pomenovania, ktoré ten prvý titul upresňujú. 

Odpovedajú jednoducho na otázku, aký Boh? Tieto 

paralelné pomenovania sa navzájom vysvetľujú, vďaka 

čomu pomáhajú ozrejmiť, čo znamená pomenovanie „Otec 

milosrdenstva“.  

Boh je na prvom mieste „Otcom Ježiša Krista“. 

Východiskom Božieho milosrdenstva je Božie otcovstvo 

vo vzťahu k Ježišovi. Práve pre svoj vzťah k Synovi, sa 

stáva tiež Otcom milosrdenstva, čo znamená nielen zdrojom milosrdenstva, ale tým, 

ktorého milosrdenstvo je založené na vzťahu otcovstva. Grécke pomenovanie ho patēr 

tōn oiktirmōn (otec milosrdenstva) je z formálnej stránky hebraizmom, v ktorom 

podstatné meno oiktirmos pravdepodobne odkazuje na hebrejský termín rachamim 

tesne spätý s ideou rodičovstva. Grécke podstatné meno oiktirmos pochádza zo slova 

oiktos, ktoré znamenalo „nárek“, „žalostný plač“ nad nešťastím, alebo smrťou 

nejakého človeka. Tento termín sa vzťahoval na pocit a prejav ľútosti a súcitu spojený 

s pripravenosťou pomôcť. Táto myšlienka korešponduje s ďalším pomenovaním vo 

vete Boh všetkej útechy.  

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Božie milosrdenstvo sa teda prejavuje v potešení, ktoré Boh dáva v ťažkostiach a 

protivenstvách, ktoré sú vyakcentované v celom vďakyvzdávaní (2 Kor 1,3-11). 

Nemáme tu teda do činenia s typicky teologickým pojmom Božieho milosrdenstva ako 

odpustenia hriechov alebo spásy. Ide tu o milosrdenstvo empatické, ktoré sa prejavuje 

v blízkosti v utrpení, jasnom pochopení toho, čo ťažké človek prežíva.  

Pavol zakúsil a ukazuje Boha, ako prajného a citlivého Otca, ktorý sa dokáže vcítiť do 

situácie trpiaceho človeka, osoby, ktorá prežíva problémy, súcíti s ňou a prichádza k 

nej so svojou útechou a pomocou. (slovo+) 

——————————————————————————————————————- 

Pracovať alebo modliť sa? 
 

Páter Elias Vella hovorí o sebe: „Vo svojom živote som mal obdobie, že mi neostával 

čas na vnútornú modlitbu. Hovoril som o tom so svojím duchovným vodcom: 

„Potrebujem osobnú modlitbu, ale nenachádzam si na ňu vôbec čas. Neviem, čo mám 

robiť.“ Dodnes si pamätám jeho široký úsmev, keď sa ma opýtal: „Prečo?“ „No, 

pretože mám strašne veľa práce,“ odpovedal som mu. „A čo vlastne robíš, čomu sa 

venuješ?“ Začal som vymenovávať všetky aktivity a už počas tohto vypočítavania ma 

zastavil a povedal mi: „Vidím, bratku, že máš naozaj veľmi veľa práce. Nemôžeš sa 

teda modliť tridsať minút, ale potrebuješ šesťdesiat minút.“ A ja som v duchu dúfal, že 

ma oslobodí od povinnosti modliť sa, a on mi odporučil, aby som sa modlil dvakrát 

toľko! A potom pokračoval: „Pre koho pracuješ?“ Odpovedal som mu: „Pre Ježiša!“ 

On mi múdro odpovedal: „Ale Ježiš nepotrebuje tvoju prácu, on potrebuje teba!“ To 

bol veľký moment v mojom živote, kedy som si uvedomil, že Ježiš netúži po mojej 

práci, ale po mne. A hlboko som si uvedomil potrebu modlitby v mojom živote.  

Dnes viem, že diablovi nevadí, že pracujete pre Boha. Záleží mu na tom, či s Bohom 

hovoríte. A keď dosiahne to, že s Ježišom nebudete hovoriť, pomôže vám dokonca pre 

neho i pracovať. Ale potom sa s Ježišom nebudete rozprávať vôbec.“ (p. E.Vella: Z 

duchovných cvičení) 

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

OZNAMY: 

 
- V nedeľu 11. apríla 2021 napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov 
na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za 
všetky ostatné obete pandémie. 

V tento deň slávi Katolícka cirkev Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú 
oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým 
utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie 
milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých. 
"Dohodli sme sa so všetkými otcami biskupmi, že v tento deň zvonením zvonov vo farnostiach 
jednotlivých diecéz pozveme veriacich k spoločnej modlitbe za všetky obete pandémie. Budeme prosiť za 
viac než 10 000 ľudí, ktorí podľahli ochoreniu Covid-19, ale aj za všetkých, čo zomreli v dôsledku situácie, 
ktorú pandémia spôsobila, a tiež za ich blízkych a pozostalých," povedal pre TK KBS predseda 
Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. 
- V pondelok o 18:15 sa uskutoční stretnutie kurátorov. Vzhľadom na epidemilog. okolnosti to bude 

krátke prac. stretnutie. 


