
  

 

Týždeň po 3.veľkonočnej nedeli 
Oznamy:   
- Upratovanie Hertník: 24. 04. do 30. 4. 2021  rodiny: Tarasovitšová 235, Kravcová 236, Kapecová 237, Semanková 294. 

- 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. 

- Príprava na 1. sv. prijímanie bude na najbliţší týţdeň prebiehať v rámci školskej a farskej katechézy! 

- Na budúcu nedeľu je zbierka na Kňazský seminár /nedeľa Dobrého pastiera/. - Stachura V. obetoval na 

kostola 50, eur, bohuznáma osoba 20, eur, z pohrebu A. Sobeka 130, eur a Kohutová S.  50, eur. Všetkým Pán 

Boh zaplať a vynahraď! 

- Pripomínam:  na 7. veľkonočnú nedeľu /16. mája/  je slávnosť 1. sv. prijímania v Hertníku o 10:30 hod. 

19.04.2021  Pondelok  
Pondelok po 3. veľkonočnej 
nedeli 
Výr. deň zvolenia emer. pp. Benedikta XVI. (2005) 

16:45 

 

 

18:00 

Bartošovce (+Viktor,+Ľubomír,+rodičia,+st. 

rodičia,+príbuzní - č. 108) 

 

Hertník (zdr., B. poţ. pre Martina /13.2./) 2.) 

20.04.2021  Utorok   
Utorok po 3. veľkonočnej nedeli 

16:45 

18:00 

Hertník (zdr., B. poţ. pre rod. - č. 54) 

Bartošovce (+Ján Greif - č. 178/APR./21) 

21.04.2021  Streda  
Streda po 3. veľkonočnej nedeli 
alebo Svätého Anzelma, biskupa 
a učiteľa Cirkvi 
(ľubovoľná spomienka) 

 

 

16:45 

18:00 

Korgym - spoveď + sv. prijímanie!   15:00 

 

Bartošovce (+Ladislav - 2. výr. - č. 59) 

Hertník (+Helena Semaneková - pohr.) 

22.04.2021   Štvrtok     
Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli 
Výr. návštevy sv. Jána Pavla II. na Slovensku v 
roku 1990. 

16:45 

 

18:00 

Hertník (+Jozef,+Štefan,+Emil,+Helena,+Filip - 

č. 237) 

Bartošovce (zdr., B. poţ a milosti pre Vladimíra 

ml. /40 rokov/ a Slavomíra - č. 60) 

- sv. omša ku cti a sláve D. Sv. ()  

ADORÁCIA 

23.04.2021   Piatok    
Svätého Vojtecha, biskupa 
a mučeníka 
(spomienka) 

 

 

16:45 

18:00 

Katechéza pred 1. sv. prijímaním (všetci 

tretiaci!) - Hertník kostol! 15:00  /I./ 

Bartošovce (za ţivých členov MS SSV - č. 52) 

Hertník (zdr., B. pomoc a silu pre Martu 

Kohutovú - č. 272) 

ADORÁCIA 

24.04.2021     Sobota      
Sobota po 3. veľkonočnej nedeli 
alebo Svätého Juraja, mučeníka 
alebo Svätého Fidéla zo 
Sigmaringenu, kňaza a mučeníka 
(ľubovoľná spomienka) 
- večerná sv. omša z nedeľnou 
platnosťou! 

17:00 

 

 

 

18:15 

 

 

Bartošovce (za veriacich_zo 4. 
veľkonoč.neB_25.4.21) 
/prednostne seniori/     *Prijímanie 

individuálne po sv. omši! 

Hertník (+starí rodičia,+členovia rodiny - č. 

232) /prednostne seniori/         *Prijímanie  

individuálne po sv. omši! 

25.04.2021     NEDEĽA  

4. Veľkonočná nedeľa, „B“ - 

Nedeľa Dobrého pastiera! 

 

07:30 
09:00 

 
 
 

10:30  

Hertník (zdr., B. poţ. pre Máriu - č. 187) 
Bartošovce (zdr., B. poţ. a poďak. pre Ľudovíta 
a Boţenu - 50 rokov manželstva - č. 76)
*Prijímanie 10:00 hod. individuálne po sv. 
omši! 
Hertník (zdr., B. poţ. a poďak. pre deti a 
vnúčatá - č. 203)  
*Prijímanie 11:30 hod. individuálne po sv. 
omši! 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA 
CIRKEV 
 FARNOSŤ SV. 
KATARÍNY  
ALEXANDRIJSKEJ  

Číslo 345 

APRÍL 2021 

HerBartnícek 
 

Modlitba za Slovensko 

 
 Slovenskí biskupi  povolávajú k modlitbe  za odvrátenie pandémie koronavírusu   a šíreniu  

nasledujúcej  modlitby za Slovensko intenzívne medzi všetkými veriacimi. 

 

Všemohúci Bože, Otče, 

tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš 

našu žiadosť. 

Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, 

spôsobenými pandémiou 

a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, 

o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, 

o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, 

o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú 

politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. 

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození 

nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. 

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, 

stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť 

mamonou a nemravnosťou. 

Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj 

nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj 

úprimne a vytrvalo odhodlali. 

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho 

Syna, ktorú si nám dal za patrónku. 

S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi 

synmi a dcérami. 

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj 

ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. 

Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa 

žiť kresťansky v našej dobe. 

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych 

a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen. 

........................................................................................................................................... 



  

 

OZNAMY 
1. O pondelka pred nedeľou Dobrého pastiera /4. veľkonočná/ sa začína TÝŽDEŇ 
MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA. Povzbudzujeme počas týždňa na 
osobitné modlitby, adorácie či pobožnosti za duchovné povolania. 
   Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské 
a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 

Je možné slúžiť sv. omšu Za povolania na kňazský stav alebo Za rehoľné povolania 

a do spoločných modlitieb veriacich vložiť úmysel – prosbu z a duchovné povolania. 

............................................................................................................................... 
2. Usmernenie od 19.04.2021 
Košická arcidiecéza  

Od pondelka 19. apríla 2021 je opäť moţné sláviť sväté omše s účasťou veriacich pri dodrţaní 

aktuálnych hygienických opatrení a predpisov pre prítomnosť vo vnútorných priestoroch. 

V kostole môţe byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových. Bohosluţby a homílie nech nie sú 

dlhé a nech je zabezpečené dostatočné vetranie kostolov. Odporúčam mať vo farnosti osobitnú 

svätú omšu vyhradenú pre seniorov. Apelujem na vašu zodpovednosť, rozváţnosť 

a trpezlivosť. Naďalej nezabúdajme aj na modlitbu za ukončenie pandémie. Pridávam k tomu 

svoje povzbudenie a prosbu o Boţie poţehnanie pre vás. 

                                           + Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita 

                                                            +++ 

Organizačné pokyny k usmerneniu počas slávenia  

sv. omší od 19. 04. 2021 so zameraním na farský kostol Hertník     

 
Počet miest v kostole pri bohoslužbách podľa plochy (1 osoba na 15 m2) - 25 

vrátane kňaza 

  - kňaz, kostolník, kantor, kurátor 2, modlitba sv. ruženca pred sv. omšou 2, 

rodina ktorej je úmysel sv. omše 2, služba 1, ostatní veriaci 15 

- V prípade potreby menšieho počtu pre rodinu za ktorú je úmysel sv. omše,  miesta sa 

presúvajú pre ost. veriacich - to sa vţdy preverí. 

- Naďalej platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na sv. omší, ktorú je možné 

sledovať cez internet, cez YouTube kanál – kostol Hertník. 

Prístup veriacich do kostola bude len cez hlavný vchod. Na naplnenie max. počtu 

osôb bude dohliadať sluţba. V sobotu a nedeľu bude sa praktizovať systém točenia 

podľa č. domu -  1 člen rodiny, ak rodina má 5 členov a viac 2 členovia. 

- v sobotu 24. 4. 2021 sa sv. omše zúčastnia rodiny od č. d. 189 – 336 

- v nedeľu 25. 4. 2021 - 1. sv. omša od č. d. 339 - 405 a č. d. 1 - 11 

- v nedeľu 25. 4. 2021 – 2. sv. omša od č. d. 12 – 35 

- Pol hodiny pred sv. omšou sa bude modliť sv. ruţenec. 

Chrámy môţu byť otvorené pre osobnú modlitbu a vysluhovanie sviatostí (podávanie 

svätého prijímania, svätá spoveď). Vysluhovanie sviatostí však treba uskutočňovať 

individuálnym spôsobom - tak, aby nenadobúdalo charakter hromadného podujatia. 

Limit pre počet prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je daný 

rozlohou chrámu: počet prítomných nesmie prekročiť jednu osobu na 15m2 plochy 

chrámu. 

 

 

- Pokračuje služba spovedníka  a podávanie sv. prijímania jednotlivcom.      

*********************************************** 
Organizačné pokyny k usmerneniu počas slávenia  

sv. omší od 19. 04. 2021 so zameraním na filiálny kostol Bartošovce 

 

Od pondelka max.  25 ľudí, kňaz, kostolník, kantorka, v týţdni jeden kurátor, v nedeľu 

dvaja, miništrant, úmysel sv. omše, dvaja a z čísla domu jeden. V týţdni bez poradia 

max. 25 ľudí,  v sobotu a nedeľu podľa poradia. V sobotu s uprednostnením seniorov. 

Aktuálny zoznam bude na vyveskách pri kostole a v potravinách Buďme zodpovední 

dodrţujme opatrenia a rešpektujme pokyny kňaza, kurárorov a kostolníčky. Pán Boh 

zaplať!  

 .............................................................................................................................. 
3. Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU so sv. Jozefom sa uskutoční 11. - 

13. júna 2021. Ak to opatrenia dovolia, bude v Rodinkove v Belušských 
Slatinách. Ale pravdepodobne to bude v ONLINE forme cez Zoom. Prihlásiť 
sa bude možné cez prihlasovací formulár, ktorý bude zverejnený na 
internetovej stránke Rodinkova. Duchovnú obnovu pre túto skupinu 
rozvedených usporadúvame raz do roka. 
Predpokladajúc, že cez leto bude možné usporiadať tábory, chcel by som Vás 
informovať aj o druhej akcii pre rozvedených, určenej hlavne pre deti z 
rozvedených rodín spolu s ich rodičom (alebo rodičmi). 

Pozývame Vás na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa 
uskutoční v dňoch 15. - 21. augusta 2021 v Chate Lubetha v Ľubietovej. 
Prihlasovať sa je možné do konca mája cez formulár, ktorý nájdete na 
stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk. Pobyt organizujú Misionári 
Saletíni so spolupracovníkmi. Viac info na plagáte. 
Prajem Vám požehnaný deň  
Matej Trizuliak MS 
........................................................................................................................................... 
4. Adresujeme vám pozvanie na konferenciu o rodine, ktorú Konferencia 
biskupov Slovenska organizuje už štvrtýkrát v spolupráci so spoločnosťou 
Úsmev ako dar a Asociáciou rodinných sudcov. V tomto ročníku je 
spoluorganizátorom aj Teologická fakulta Trnavskej univerzity a technickú 
spoluprácu zabezpečuje TV LUX. 
Konferencia s názvom Fungujúca a stabilná rodina sa bude konať v ONLINE 
priestore dňa 21.4.2021 od 9.00 hod do 12.10 hod. Počas konania konferencie 
bude možné klásť rečníkom otázky prostredníctvom platformy sli.do, ktoré 
budú zodpovedané v diskusii. 
Viac informácií o konferencii, link na sledovanie, ako aj celý program nájdete 
na stránke https://konferencie.kbs.sk/ 
Prosíme vás o jej spropagovanie, s možnosťou využitia uverejneného oznamu: 
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210413032 

http://letnypobytprerozvedenych.webnode.sk/
https://konferencie.kbs.sk/
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210413032


  

 

Od chvíle, keď Kristus vstal zmŕtvých, neexistuje v kresťanstve neúspech 

 
 

Pretože Kristus vstal zmŕtvych, budujeme na skale, ktorá trhá limity ľudskej 

histórie. Úžas a úzkosť v nás plodia nostalgiu po skutočnej večnosti. 

 

Stalo sa to v sovietskom Rusku v 20. rokoch minulého storočia. Pri príleţitosti 

jedného verejného zhromaţdenia, ktoré malo posilniť antináboţenskú propagandu, sa 

prednášajúci po svojej dlhej prednáške rozhodol demonštrovať neúspech a 

zbytočnosť náboţenstva. Pretoţe v tých časoch bola ešte „náboţenská 

aktivita“ dovolená (zakázaná bola aţ v roku 1929), rečník sa obrátil k prítomným v 

sále a spýtal sa, či má niekto iný názor. 

Chvíľu čakal. Vtom sa zo svojho miesta zdvihol jeden človek, vystúpil na tribúnu, 

pozrel sa svojim rodákom pevne do očí a s celou váhou svojej viery zvolal: „Christos 

voskrese!“ A zástup ľudí vstal a ako bol zvyknutý na 

veľkonočné sviatky, odpovedal: „Voistinu voskrese –

 Naozaj vstal z mŕtvych!“ 

 

Od chvíle, keď Kristus vstal z mŕtvych, neexistuje v 

kresťanstve neúspech alebo zbytočnosť. Aj smrť je cestou 

k ţivotu. Aj mučeníctvo, hoci by sme ho pokladali za 

neúspech, je cestou vzkriesenia. Pretoţe Kristus vstal z 

mŕtvych, budujeme na skale, ktorá trhá limity ľudskej 

histórie. Všetko, čo tu a tam načrtneme – a treba to 

neúnavne robiť –, raz zaujme miesto pri univerzálnom 

vzkriesení: v kráľovstve Boţom, do ktorého bude patriť aj 

zem, naša zem, oţivená a posvätená do posledného zrnka 

prachu. 

Existuje nejaké prirodzené zdôvodnenie tejto istoty? Napriek „omladzujúcim kúram“ 

a „rukolapnému šťastiu“, ktoré uctievajú naši súčasníci, je v človekovi a medzi ľuďmi 

prítomné peklo a smrť. A čím viac sa veci usporadúvajú – a musia sa usporiadať –

, čím viac sa ľudstvo vynára zo svojej tisícročnej núdze a oslobodzuje sa zo svojich 

pút, tým viac sa objavuje nihilizmus a anarchia.  

Iste, treba sa zdokonaľovať, urobiť ţivot krajším, ale vedeli sme a vieme to stále viac: 

raz sa ten náš ţivot kompletne zborí. Ak aj veríte, ţe veda vám poskytne neuveriteľnú 

ţivotnosť, istú mechanickú pseudonesmrteľnosť podobnú tej, podľa ktorej sme v 

nejakom „Leninovi“ mali byť večne ţiví, akú dôleţitosť to môţe mať, ak tieţ vieme, 

ţe smrť a peklo sú v nás stále prítomné? 

Načo ísť na Mesiac – so sarkazmom hovorieval André Malraux – ak nie na to, aby 

sme tam spáchali samovraţdu? Ţiť len preto, aby sme neustále nachádzali úzkosť 

lásky Shakespearových milencov, ktorú kazí a neprestajne bude kaziť smrť? 

Ale je tu ešte iný dôvod pre našu vieru, vo vzkriesenie z mŕtvych. Povedal by som, 

paradoxnejší. Ţiť tieţ znamená – a nielen podľa antického filozofa –, ţe neprestajne 

ţasneme! Prečo niečo existuje a nie nič? Prečo existuješ ty, ja, on? Prečo sme sa 

vôbec narodili? To sú skutočné otázky človeka. 

 

 

 

 

Úţas a úzkosť v nás plodia nostalgiu po skutočnej večnosti. Tej večnosti, ktorá sa 

teraz zdá poníţenou pokorou našej zeme, starosťou o milovaných a priateľov a 

slabosťou celého nášho stvorenia, ale ktorá bude od všetkých týchto známok smrti a 

pekla oslobodená radosťou plnou váhy a váţnosti. Navţdy. 

Kresťania sú ľuďmi, ako vy a ja, ale to, čo ich odlišuje od ostatných (ako málo je 

toho, čo nás dnes od sveta odlišuje), je intuícia o neviditeľných silách, viera v Boha, v 

zmysel ţivota, vzájomná solidarita, nádej vloţená do sily duchovných zbraní, medzi 

ktorými prvou je modlitba, a druhou, neoddeliteľnou, je „sviatosť brata“, láska k 

človeku, ktorá trhá reťaze zla a nenávisti. 

V momente, v ktorom ţijeme v tejto časti Európy poznamenanej nihilizmom, ako 

všade inde, nemajú kresťania inú úlohu, ako žiť Kristovo vzkriesenie a nechať klíčiť 

jeho ţivot. 

Umierame ako Rómeo a Júlia, zadusení: treba sa preto otvoriť – Vetru, Ohňu, Piesni, 

Tichu, Tvári. Pretoţe dopredu pôjdeme len s prorokmi a svätými. S ľuďmi, v ktorých 

srdci budú ţiť Boţie moţnosti. 

Tou najväčšou moţnosťou je vzkriesenie. Hľa dôvod, prečo jedna malá správa spred 

niekoľko storočí je pre človeka skutočnou dobrou zvesťou. Radostným posolstvom o 

udalosti, ktorú apoštoli odovzdali cirkvi tak isto, ako ju starý ruský roľník oznámil 

svojim spolurodákom: „Kristus vstal z mŕtvych!“ (Jozef Leščinský, Perlový náhrdelník) 

..............................................................................................................................
5 rád mužom (a nielen im),   

ako sa podobať svätému Jozefovi  
 

O svätom Jozefovi sa zo Svätého písma nedozvieme veľmi 

veľa informácií. No aj to málo, čo vieme, stačí na to, aby sme 

si mohli byť istí, ţe to bol výnimočný muţ hodný 

nasledovania. Jeho správanie a konanie môţe kaţdého muţa 

inšpirovať minimálne v týchto piatich veciach. 

 

1. Prijať výzvu 

Môţeme si povedať, ţe to mal Jozef ľahké. Byť manţelom ţene, ktorá bola špeciálne 

vybratá, aby bola matkou Boţiemu Synovi, nemohlo byť predsa aţ také ťaţké. Veď 

Mária bola zrejme bezchybná ţena. Ak nie úplne dokonalá, tak určite mala aspoň 

veľmi blízko dokonalosti. Pravdepodobne ju nerozčuľovali len tak pohodené ponoţky 

alebo zvuky vychádzajúce z jeho úst, keď jedol. Podobne by sme mohli uvaţovať 

o jeho adoptívnom synovi. Len ťaţko si Boţieho Syna vieme predstaviť ako trojročné 

vzdorujúce dieťa, ktoré sa hádţe zakaţdým, keď mu vodu nalejete do pohára 

nesprávnej farby. Alebo ako tínedţera, ktorý prevracia očami, spochybňuje kaţdé 

vaše slovo a po nociach sa tajne vyberá von, aby si na vlastnej koţi vyskúšal všetky 

tie veci, pred ktorými ho varujete. Nuţ ale… Mal to Jozef naozaj aţ také jednoduché? 

Ak by aj Mária a Jeţiš boli tie najlepšie verzie manţelky a dieťaťa, Jozef bol človek 

ako my ostatní. Nebol chránený pred hriechom. Pravdepodobne bojoval so svojimi 

nedostatkami a chybami. Moţnoţe sa bál zlyhania. Moţnoţe sa hanbil alebo cítil 

vinu.  



  

 

Moţnoţe v tú noc, keď zvaţoval Máriu prepustiť, chcel tak urobiť aj zo strachu, ţe 

nebude dosť dobrým manţelom a otcom. Povzbudený anjelom sa však rozhodol Máriu 

a jej dieťa prijať, a tým prijal výzvu byť tým najlepším manţelom a otcom, ako vedel. 

 

2. Byť neustále napojený na Boha 

Keď sa Jozefovi Boh prihovára v snoch prostredníctvom anjela, neváha a riadi sa 

podľa Jeho slov. Bez akéhokoľvek spochybňovania alebo zdrţiavania urobí, čo mu 

bolo povedané. Toto dokáţeme robiť len vtedy, keď osobu, ktorá nám „hovorí do 

ţivota“, osobne poznáme a dôverujeme jej. Povedzme si úprimne, niekedy je nám 

ťaţko prijať dobre mienenú radu aj od priateľa. Ale pre osobu, ktorú poznáme dlho 

a dôverne, s ktorou máme hlboký vzťah a osobné záţitky, pre tú urobíme čokoľvek. 

Dokonca aj zbalíme dieťa i jeho matku a za noci utečieme do Egypta. Jozefova 

poslušnosť teda jednoznačne svedčí o jeho intímnom vzťahu so Stvoriteľom. Bol 

pre neho viac ako zákon, viac ako povinnosť, viac ako postavenie či prestíţ. Jozef Ho 

poznal. Naozaj. Hlboko. Osobne. Takéto spojenie je moţné len vďaka kaţdodennému 

kontaktu. 

   

3. Uchopovať spravodlivosť správnym spôsobom 

V Slovníku slovenského jazyka nájdeme pod pojmom spravodlivý takýto výklad: 

„nestranne hodnotiaci, uznávajúci a rešpektujúci práva druhého“. Taký svätý Jozef 

dozaista bol. Táto definícia však pri ňom akosi nestačí. Ak máte tú milosť spoznávať 

manţelstvo a rodičovstvo „zvnútra“, asi viete, ţe slovo spravodlivosť v nich často 

neznamená iba pozitívum. Niekedy predstavuje aj neschopnosť vidieť iné farby, ako 

len bielu a čiernu. Inokedy sa zamieňa za tvrdohlavosť či prísnosť. Z akejkoľvek 

strany to preberáme, vţdy vychádza iba jedna cesta, ako uchopovať spravodlivosť tým 

správnym spôsobom. A to tak, ţe pri spravodlivom riešení vždy nechávame 

priestor aj milosrdenstvu. 

 

4. Byť prítomný aj napriek zlyhaniu 

O tom, ţe Jozef bol pre Jeţiša naozajstným pozemským 

otcom, si vo Svätom písme môţeme prečítať na 

niekoľkých miestach. Niektoré situácie sme uţ 

spomenuli. Je tu však jedna, pri čítaní ktorej mnohým 

z nás pravdepodobne trošku porástlo rodičovské 

sebavedomie. Keď mal Jeţiš dvanásť rokov, stratil sa 

v Jeruzaleme. Nevieme, čo presne sa stalo, ani koho to 

bola chyba. No asi si celkom dobre vieme predstaviť tú 

zmes emócií, ktorú jeho rodičia preţívali. Stres, strach, 

neistota… Máriino, ale aj Jozefovo srdce zaliala bolesť 

ako kaţdému inému rodičovi v ich situácii. Jozef sa 

zrejme trápil, bál, suţoval, moţno aj hanbil či trpel 

výčitkami svedomia tak, ako to často preţívame aj my. 

S najväčšou pravdepodobnosťou to nebola jediná 

situácia v jeho otcovstve, keď toto všetko cítil.  

 

 

Zdá sa však, ţe kým ţil, bol v živote svojho syna skutočne prítomný. Fyzicky aj 

duchovne. 

 

5. Učiť sa milovať bez podmienok 

Len ťaţko si vieme predstaviť, ţe by človek mohol zvládať poslanie, ktoré dostal 

Jozef, bez toho najdôleţitejšieho. Ak by mu chýbala láska, všetky inšpiratívne veci, 

o ktorých hovoríme, by nemohli byť splniteľné. Jozef bol dobrotivý, nevypínal sa, 

nemyslel na zlé. Všetko znášal a všetko vydrţal, pretoţe jeho láska bola 

bezpodmienečná. A tej sa naučil vďaka tomu, ţe sa drţal blízko jej zdroja. (slovo+) 


