
  

 

Týždeň po 4.veľkonočnej nedeli 

26.04.2021  Pondelok  
Pondelok po 4. veľkonočnej 
nedeli 

16:45 

 

18:00 

Bartošovce (za ruţencové bratstvo—V/21) 

 

Hertník (+Ladislav Fertáľ - pohr.) 

27.04.2021  Utorok   
Utorok po 4. veľkonočnej nedeli 

16:45 

 

 

Bartošovce (+členovia rod. Kutnej a Mačejovej 
- č. 76) 
 
Hertník (zdr., B. poţ. a poďak. pre Máriu a 
Jozefa  - 40 rokov manželstva - č. 196) 

28.04.2021  Streda  
Streda po 4. veľkonočnej nedeli 
alebo Svätého Petra Chanela, kňaza 
a mučeníka 
alebo Svätého Ľudovíta Máriu 
Grigniona z Montfortu, kňaza 
(ľubovoľná spomienka) 

 

 

16:45 

 

 

18:00 

      10:00 hod. snúbenci! (vopred dohodnutí!) 

 

Bartošovce (+Augustín Šinaľ - II.) 

 

 

Hertník (+Jozef,+Jozef,+Ján - č. 194) 

29.04.2021   Štvrtok     
Svätej Kataríny Sienskej, panny 
a učiteľky Cirkvi, patrónky 
Európy 
(sviatok) 

16:45 

 

18:00 

Hertník (+Helena Stachurová - I./21) 

 

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

Magdalénu a Alexeja - 60 rokov - č. 9) 

- sv. omša ku cti a sláve D. Sv. ()  

ADORÁCIA 

30.04.2021   Piatok    
Piatok po 4. veľkonočnej nedeli 
alebo Svätého Pia V., pápeţa 
(ľubovoľná spomienka) 

 

 

 

16:45 

 

 

18:00 

Katechéza pred 1. sv. prijímaním (všetci 

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

 

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

Slavomíra - 40 rokov - č. 258) 

 

Hertník (zdr., B. poţ.  a poďak. pre Janu 

Dudášovú - 55 rokov - č. 228) 

ADORÁCIA 

01.05.2021                  1. sobota      
Sobota po 4. veľkonočnej nedeli 
alebo Svätého Jozefa, robotníka 
(ľubovoľná spomienka) 
- pred omšami fatimská pobožnosť! 

 

15:00 

 

 

 

 

 

 
Bartošovce /za novomanţelov Daniela a 
Moniku Bačových/- s nedeľnou platnosťou 
*Prijímanie individuálne po sv. omši! 

 

Hertník (zdr.,B. poţ. pre rod.Kohutovú - č. 81)  

- č.d. 36 - 57 

*Prijímanie  )individuálne po sv. omši! 

02.05.2021                  1. NEDEĽA  

5. veľkonočná nedeľa, cyklus 

B 

07:30 
 

09:00 
 
 
 

10:30  

Hertník (za br. Boţ. Srdca - V./21)  

- č.d. 58 - 72 
Bartošovce - KRST v omši (rod. Vojteková - 
Christofer - aj úmysel poďak. za dar ţivota - č. 
192)  
 
Hertník (za RB - V./21) 

- č.d. 73 - 95 

17:00 

texty neprešli jazykovou úpravou 

18:00 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA 
CIRKEV 
 FARNOSŤ SV. 
KATARÍNY  
ALEXANDRIJSKEJ  

Číslo 346 

APRÍL—MÁJ 2021 

HerBartnícek 
 

Dobrý pastier   (Jn 10, 11 - 18)  
  

„Ja som dobrý pastier.― (Jn 10, 11) Toto je štvrté zo siedmich „Ja som― vyhlásení, 

ktoré o sebe Jeţiš povedal v Jánovom evanjeliu. Pri tých ostatných „Ja som― Jeţiš 

povedal, ţe je chlieb ţivota, svetlo sveta, vzkriesenie a ţivot, brána, pravý vinič, cesta. 

Kaţdé z týchto vyhlásení nám naznačuje niečo jedinečné o Jeţišovi ako Boţom 

Synovi. 

Na jednoduchom príklade oviec a ich pastiera Jeţiš hovorí niečo zásadné pre náš ţivot 

viery. Ako pastier nás vedie, kŕmi, bráni a zachraňuje pred smrťou. Jedno tajomstvo 

však ţiadne z týchto vyhlásení neobjasňuje – prečo nás Boh miluje takou nekonečnou 

a bezhraničnou láskou? 

Odpoveď na túto otázku je jednoduchá, ale aj náročná zároveň. Boh je láska. On ňou 

jednoducho je. Nemôţe nás prestať milovať. Sme jeho deti a vţdy sa o nás postará. V 

skutočnosti nás miluje aţ tak, ţe poţiadal svojho Syna, aby opustil svoj nebeský 

domov, stal sa človekom a poloţil za nás svoj ţivot. 

Aj po svojom zmŕtvychvstaní, keď uţ v sláve sedí po Otcovej pravici, sa o nás Jeţiš 

stará viac neţ o seba. Ako dobrý pastier nás vedie do bezpečia, obnovuje nám sily a 

pomazáva nás svojou milosťou (Ţ 23). Je „pastierom a biskupom― našich duší (1 Pt 2, 

25). On je „veľkým pastierom―, ktorý dáva svojim ovciam všetko (Hebr 13, 20). 

Jeţiš vie, ţe jeho ovce sú bezbranné proti pokušeniam satana, „zlodeja―, ktorý len 

kradne, zabíja a ničí (Jn 10, 10). Chce, aby sme to vedeli aj my a aby sme sa ho preto 

pridŕţali a išli za ním ako verné, nevinné ovce. 

  

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. 

Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí 

prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. 

Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja 

poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. 

Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť 

môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj 

život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc 

dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“ 

Môţe nám ešte vôbec niečo povedať podobenstvo o pastierovi a ovciach, ktoré Jeţiš v 

dnešnom evanjeliu rozpráva?  
(pokračovanie v nasledujúcom čísle) 

 



  

 

Bohoslužby bude možné znovu navštevovať, platia však ešte 
obmedzenia 

P:3, 17. 04. 2021 10:00, DOM 
Bratislava 17. apríla (TK KBS) Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné 

bohoslužby. Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu 

verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187). 

Vyhlášky stanovujú pravidlá pre bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné obrady 

sobáša a pohrebu. Ak ide o povolenú kapacitu osôb, pre tieto typy podujatí platia 

nasledovné podmienky: 

Počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie 

prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre 

návštevníkov. Ak táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6 

návštevníkov. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode 

dospelej osoby. 

Z uznesenia vlády vyplýva, že pri ceste na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva 

a krst sa nevyžaduje test. Rovnako nebude vyžadovaný ani na vstup na bohoslužbu. S 

účasťou verejnosti boli verejné bohoslužby doteraz zakázané od 1. januára 2021. Ich 

konanie sa riadi Covid automatom. 

„Prežívanie viery v spoločenstve je omnoho plnohodnotnejšie než slávenie v online 

podobe. Je dobré, že od pondelka 19. apríla sa už môžeme stretnúť v chráme, hoci s 

obmedzeniami. Pre veriacich je táto možnosť veľmi dôležitá: intenzívne si žiadajú, aby 

mohli pristupovať ku sviatostiam. Samozrejme, chápeme, že naďalej trvá vážnosť 

pandemickej situácie, a preto kňazov aj veriacich žiadame, aby pri sláveniach 

zodpovedne dodržali opatrenia a dbali na ochranu zdravia každého človeka," 

zareagoval predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. "Kvôli limitovanej účasti - budú 

veriaci aj naďalej oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, 

ktoré budú až do úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez médiá alebo sociálne 

siete," dodal predseda KBS. 

Vyhláška ďalej podrobnejšie určuje opatrenia, ktoré je stále nutné dodržať: 

a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúţiacich na výkon obradu umoţniť 

len s náleţite prekrytými hornými dýchacími cestami, 

b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo 

poskytnúť jednorazové rukavice, 

c) dodrţiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom 

na povahu obradu nie je moţné, 

d) dodrţiavať respiračnú etiketu, 

e) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky 

respiračného infekčného ochorenia, 

f) dezinfikovať pouţité predmety slúţiace účelom obradu, 

g) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým 

vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie 

chleba na ruku, 

h) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou, 

i) zakazuje sa podávanie rúk, 

j) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou, 

k) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a 

predmetov, 

 

 

l) počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie 

prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre 

návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha 

určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2, v kostole alebo obdobnom priestore sa v 

jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa 

nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. 

Zdroje: Uznesenie vlády zo 16. apríla 2021 / Vyhláška 186 / Vyhláška 187 
                                                                                                ( TK KBS, vl, vy, uvz, ml; mk ) 20210417004     

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

OZNAMY 

- Upratovanie Hertník 1.5.- 7.5.2021 Stachová 238, Sekerčaková 239,Semaneková 240, 

Harčarufková 241 

Májové pobožnosti – Začíname od soboty. Loretánske litánie budeme spievať vţdy po 5. 

tajomstve sv. ruţenca spolu s Májovou modlitbou. Obetujme ju za naše obrátenie 

a oslobodenie od pandémie. 

V tomto týždni – Je Prvá sobota mesiaca, kedy sv. prijímaním a modlitbou sv. ruţenca 

chceme zadosťučiniť Boţej Matke za uráţky voči jej Nepoškvrnenému Srdcu a vyprosovať 

obrátenie hriešnikov a pokoj vo svete.  

- Je moţnosť za dobrovoľný príspevok zobrať si knihu o sv. Charbelovi – modlitebná kniţka. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Aj v sobotu, aj v nedele budú prichádzať ľudia podľa určenia čísla domov /zohľadnenie 

seniorov nebude/. 

- Deti do 10 rokov sa do počtu nepočítajú nech účastníci  sv. omše zaujmú miesto v kostole 

najneskôr 5 min. pred začiatkom sv. omše. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Farnosti Hertník od PMD - poďakovanie za finančný dar, ktorý bol zozbieraný z príspevkov 

za pôstnu poboţnosť ku kríţu.  

V mene pápeţa Františka Vám ďakujem za dar 134 €, ktorým ste pomohli misiám vo svete. 

Svätá omša za Vás a všetkých dobrodincov PMD bude slávená dňa 13. mája 2021 na sviatok 

Nanebovstúpenia Pána o 20:00 na Youtubovom kanáli Pápežských misijných diel. Môžete sa 

na nej zúčastniť duchovne alebo pri televíznych obrazovkách.  

Spolu s mojimi spolupracovníkmi Vám v mene Pápežských misijných diel na Slovensku 

ďakujeme a želáme veľa radosti zo stretnutí so vzkrieseným Pánom. 

      S úctou a modlitbou, 

 o. Ivan Kňaze 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bartošovce – poďakovanie za sponzorstvo na čítacie monitory /z dvoch tretín/ Františkovi 

a Marcelovi a kantorke Katke, ktorá veľa času venuje na to, aby sme tento vydobytok 

technicky mohli naplno vyuţívať pri sv. omšiach, či iných poboţnostiach. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    Pozývame všetky deti od 4 do 12 rokov na decké biblické stretnutia. Budeme rozoberať sv. 

Písmo hravým spôsobom, aby sme vštepovali deťom do srdca lásku k Boţiemu Slovu. 

Stretnutia budeme mať raz do týţdňa, maximálne 30 minút cez zoom. Na dni a čase sa 

dohodneme so záujemcami. Prosíme, aby ste  prihlásili svoje deti do nedele, 25.4.2021. 

Môţete tak urobiť buď na mail: simonanovakova4@gmail.com, alebo súkromne na viber 

Simony. 

https://www.tkkbs.sk/koronavirus/pdf/203_2021.pdf
https://www.tkkbs.sk/koronavirus/pdf/vyhlaska_186.pdf
https://www.tkkbs.sk/koronavirus/pdf/vyhlaska_187.pdf
https://www.tkkbs.sk/automat
https://www.tkkbs.sk/koronavirus/pdf/203_2021.pdf
https://www.tkkbs.sk/koronavirus/pdf/vyhlaska_186.pdf
https://www.tkkbs.sk/koronavirus/pdf/vyhlaska_187.pdf
mailto:simonanovakova4@gmail.com


  

 

(Ne)pravdy o človeku a jeho vzťahu k Bohu. Kde som? 
 

Áno, človek môţe byť krásny v kaţdom veku, ak má krásnu dušu. Pretoţe črty tváre 

vykresľuje duša a duch človeka! Človek je umelecké dielo, je výsledkom slobodných 

rozhodnutí, teda lásky alebo nelásky.  

Raz sa pýtala učiteľka ţiačika: ,,Kto je svätec?― Chlapec sa rozpamätal, ako videl 

v okne kostola obraz svätca, ktorý presvecovalo svetlo i povedal: ―Svätec je človek, 

cez ktorého prechádza svetlo.‖ Učiteľka ho mierne doplnila: ―Áno, svätec je človek, 

cez ktorého prechádza Boh.‖ Do kaţdej konkrétnej udalosti!  

Mnohí by sa na túto úţasnú a čestnú cestu ţivotom aj vydali, ale majú v sebe veľa 

predsudkov a klamstiev, ktoré im bránia slobodne sa rozvinúť a uveriť. Niektoré z 

nich majú aj takúto podobu:  

1. “Uverím, ak sa mi Boh ukáže” Áno, sú aj takí odváţlivci. No Boh sa nám 

nemôţe ukázať, lebo nie sme na to pripravení a nezniesli by sme to. Zomreli by sme!  

Máme len ľudskú prirodzenosť a ešte nie sme pripravení na kontakt 

s nadprirodzeným svetom! Boh to ponúkol len niekoľkým pripraveným vyvolencom! 

No kaţdému dáva svetlo, ktorým si môţe ,,posvietiť― na tento svet. To Svetlo 

vychádza z jeho Slova a prichádza cez naše svedomie. Vie osvietiť naše vnútro. 

Povedať mu, čo je správne a čo treba ţiť! Ľudia, ktorí sa uzavrú tomuto Boţiemu 

svetlu, majú smutné tváre a svetlo cez nich ani neprechádza ďalej! Neţiaria, lebo nie 

sú napojení na Svetlo sveta.  

2.“Že je Boh? Necítim ho!” Mnohí pochybovači majú pre neveru tento 

zdanlivo ,,silný― argument. Ale ak ho človek necíti, problém nebude v Bohu. Problém 

je v človeku. Necíti ho, ak 

nemá ―aktivované― svedomie! 

Teda ak má zlé návyky, 

hriechy, lenivosť, zlosť, 

neodpustenie voči iným, 

tvrdosť, pohodlný ţivot... Cíti 

to, čo prúdi z tohto svetského 

zla a nie z Pána Boha. Tie 

opravdivé vznešené ―city― k 

Bohu sa dajú totiţ zameniť za 

―pseudo― pocity.  

3. Rozkoš z vecí mi postačí! 

Je to smutné, ale často 

pravdivé: pokiaľ je človekovi príliš dobre, neverí v Boha. Ba ani necíti potrebu nájsť 

ho. A ak má nejakú výčitku alebo je ―vyhodený z príjemna―, tak hľadá rozkoš v 

―materiálnom― bohu. A je evidentné, ţe svet ho kŕmi citmi z matérie a chce mu 

nanútiť ―príjemno―. Ono vládne a tí, čo chcú vládnuť, o tom vedia. No Boh sa dá 

predovšetkým cítiť srdcom. Ak je však srdce (vnútro človeka) zanesené, neslobodné, 

neovládateľné, čudujete sa, ţe ľudia Boha nevidia ani necítia? A ţe sú veľmi blízko k 

tvrdeniu: ―Boh nie je!― Omyl, omyl... ( 
Jozef Luscoň: Kresťan má byť kvas a nie trkvas!) 

 

 

Modlitba za povolania  
 

Pane Ježišu, ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov a urobil si 
ich rybármi ľudí, tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie: Poď a 
nasleduj ma! Daruj mladým chlapcom a dievčatám milosť ochotne 
odpovedať na tvoj hlas. Podporuj v apoštolských námahách našich 
biskupov,  kňazov,  zasvätené  osoby.  Daj  vytrvalosť  našim 
seminaristom a všetkým, ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne 
zasväteného  tvojej  službe.  Prebuď  v  našich  spoločenstvách 
misionársku horlivosť.  Pošli,  Pane, robotníkov na svoju žatvu a 
nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo pre nedostatok pastierov, misionárov 
a osôb zasvätených službe evanjelia. Mária, Matka Cirkvi, príklad 
každého povolania, pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi, ktorý nás 
volá spolupracovať na Božom pláne. Amen.  
Panna Mária, matka Krista – Veľkňaza, vypros pre naše Slovensko 
veľa svätých a horlivých kňazov. 

******************************************************************* 
 

Modlitba za duchovné povolania  
 

Otče, daj aby sa medzi kresťanmi zrodili mnohé sväté povolania na 
kňazstvo, ktoré budú udržiavať živú vieru a uchovajú vďačnú 
spomienku na tvojho Syna Ježiša prostredníctvom ohlasovania jeho 
slova a vysluhovania sviatostí, ktorými neustále obnovuješ svojich 
veriacich. 
Daj nám svätých služobníkov tvojho oltára, aby sme boli pozornými a 
horlivými strážcami Eucharistie, sviatosti najvyššieho Kristovho daru 
na spásu sveta. Povolaj služobníkov tvojho milosrdenstva, ktorí 
prostredníctvom sviatosti zmierenia budú rozširovať radosť z tvojho 
odpustenia. Učiň, Otče, aby Cirkev s radosťou prijala mnohé 
vnuknutia od Ducha tvojho Syna, a ochotne sa riadila jeho 
usmerneniami, starala sa o povolania do kňazskej služby a 
rehoľného života. Pomáhaj biskupom, kňazom, diakonom, 
zasväteným osobám a všetkým pokrsteným v Kristovi, aby verne 
plnili svoje poslanie v službe evanjeliu. 


