
  

 

Týždeň po 5.veľkonočnej nedeli - prvopiatkový týždeň/cyklus „B“ 
Oznamy:   
- V tomto prvopiatkovom týždni, keď stále platia obmedzenia účasti na sv. omšiach, spovedám pred 

omšami a podľa potreby aj po sv. omšiach. 

03.05.2021  Pondelok  
Svätých Filipa a Jakuba, 
apoštolov 
(sviatok) 

16:30 

 

18:00 

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

60 rokov - č. 40) 

Hertník (za dobrodincov - č. 237) 

04.05.2021  Utorok   
Utorok po 5. veľkonočnej nedeli 
alebo Svätého Floriána, mučeníka 
(ľubovoľná spomienka) 

16:30 

 

18:00 

Hertník (zdr., B. pomoc D. Sv. pre rod. - č. 14) 

 

Bartošovce (+Emil - č. 67 - V./21) 

05.05.2021  Streda  
Streda po 5. veľkonočnej nedeli 

16:30 

18:00 

 

Bartošovce (na úmysel darcu - č. 194) 

Hertník (+Jozef,+Milan,+Karol +Márie - č. 

229) 

06.05.2021                     1. štvrtok     
Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli 
- modlime sa za duchovné 
povolania! 

16:30 

 

18:00 

Hertník (zdr., B. pož. pre Jozefa - č. 218) 

 

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

- sv. omša ku cti a sláve D. Sv.  

ADORÁCIA 

07.05.2021                      1. piatok    
Piatok po 5. veľkonočnej nedeli 
 

 

 

 

16:30 

 

 

18:00 

Katechéza pred 1. sv. prijímaním (všetci 

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

 

Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. za dar života 

pre Terezku - č. 60) 

 

Hertník (zdr., B. pož. a poďak. za dobrodenia 

pre rod. - č. 232)  

PO SV. OMŠI ADORÁCIA /+prvopiatková 

odprosujúca pobožnosť/ 

08.05.2021     Sobota      
Sobota po 5. veľkonočnej nedeli 

17:00 

 

 

 

 

18:15 

 

Bartošovce

(+Mária,+Filip,+Helena,+Ján,+Anna,+Ladislav- 

č.54)   

             *Prijímanie individuálne po sv. omši! 

 

Hertník (+Františka Geralská - V./21 - č. 64))  

                - č.d. 96– 120 

             *Prijímanie individuálne po sv. omši! 

09.05.2021     NEDEĽA  

6. veľkonočná nedeľa, cyklus 

„B“ 

07:30 
 

09:00 
 
 
 

10:30  

Hertník (za matky z Hertníka) 
- č.d. 121– 145 

Bartošovce (za matky z Bartošoviec) 
      *Prijímanie 10:00 hod. individuálne po 
sv. omši! 
 
Hertník (za veriacich) 

- č.d. 146– 166 
      *Prijímanie 11:30 hod. individuálne po 
sv. omši! 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA 
CIRKEV 
 FARNOSŤ SV. 
KATARÍNY  
ALEXANDRIJSKEJ  

Číslo 347 

MÁJ 2021 

HerBartnícek 
 Májová pobožnosť  

Ako Panna Mária, najmilostivejšia Kráľovná neba, neprestáva vyprosovať ľudskému 

pokoleniu nové a nové dobrodenia, tak zas nesčíselní jej ctitelia neprestávajú uvádzať 

vždy nové a nové pobožnosti a slávnosti na jej uctenie. 

Medzi mnohými mariánskymi pobožnosťami a 

slávnosťami, ktorými je cirkevný rok prepletený ako 

ružami, najdojímavejšou je májová pobožnosť, podľa 

ktorej sa celý máj volá mariánskym mesiacom. Celý 

mesiac je venovaný úcte k Panne Márii, najmä 

rozjímaniu o jej krásnych čnostiach, o jej moci a 

dobrote, o jej svätom živote na zemi a oslávení v nebi, 

a celým mesiacom zaznieva vzývanie a oslavovanie jej 

mocného príhovoru u Boha v krásnych Loretánskych 

litániách.  

Prvá májová pobožnosť v modernom chápaní vznikla 

vo Verone v roku 1725. Pápeži podporovali tieto 

májové pobožnosti. Pápež Pavol VI. vydal 30.4.1965 

encykliku Mense Maio, v ktorej povzbudzuje veriaci 

ľud k tejto pobožnosti. 

―Mesiac máj je čas, keď v chrámoch i v domácnostiach zo srdca kresťanov stúpa 

ešte horlivejšie a láskyplnejšie vzdávanie holdu Panne Márii v modlitbe a 

úcte.‖ (Mense Maio, encyklika pápeža Pavla VI. z 30.4.1965) 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Svätá Mária  
Jedine Bohu je vlastné byť svätý. Preto v hymne spievame „veď len Ty si svätý“. 

Svätosťou rozumieme neprítomnosť všetkého, čo poškvrňuje, zatieňuje a 

znehodnocuje rozumnú prirodzenosť. Je to úplný protipól hriechu a viny.  

Hovoríme, že jedine Boh je svätý, hoci všetky jeho vlastnosti sú v ňom v takej plnej 

miere, že o všetkých sa dá povedať, že ich má v pravom zmysle jedine on. A tak, keď 

ide napríklad o dobro, náš Pán povedal mladíkovi: „Nikto nie je dobrý, jedine Boh.“ 

Jedine on je sila, jedine on je múdrosť, jedine on je prozreteľnosť, láska, 

milosrdenstvo, spravodlivosť, pravda. To všetko bezpochyby platí, ale svätosť predsa 

označuje zvláštnu Božiu výsadu, pretože predstavuje viac ako ostatné vlastnosti;  



  

 

nielen Božiu zvrchovanosť nad stvorením, ale aj jeho oddelenosť od všetkých stvorení. 

A tak v knihe Jób čítame: „Je človek spravodlivý pred Bohom, čistý, koho porodila 

žena? Ak jasne nesvieti už ani mesiac, ani hviezdy nie sú v jeho očiach čisté“ (Jób 25,4

-5).  

Toto musíme uznať na prvom mieste. Ďalej však takisto uznávame, že Boh vo svojom 

milosrdenstve rozličnou mierou ponúka svoje vlastnosti rozumným stvoreniam, 

pričom v prvom rade ide o svätosť. Od chvíle svojho stvorenia bol Adam okrem svojej 

prirodzenosti človeka obdarovaný aj Božou milosťou, aby ho zjednocovala s Bohom a 

spravila svätým. Milosť sa preto nazýva milosťou posväcujúcou; spôsobuje svätosť, 

uskutočňuje spojenie medzi Bohom a človekom. Keď bol Adam v raji, mohol mať 

poznanie, zručnosť a mnohé ďalšie čnosti, ale tieto dary ho nespájali s jeho 

Stvoriteľom. Spájala ho s ním svätosť, ako dosvedčuje aj sv. Pavol: „Bez svätosti nik 

neuvidí Pána“ (Hebr 12,14).  

A zase, keď človek upadol do hriechu a stratil posväcujúcu milosť, zostali mu rozličné 

dary a preto môže byť do istej miery pravdivý, súcitný, láskavý a spravodlivý, lež tieto 

čnosti ho nezjednocujú s Bohom. To, čo potreboval, bola svätosť. Preto prvoradým 

skutkom Božej lásky k nám  bolo pozdvihnúť nás z nesvätého stavu prostredníctvom 

sviatosti krstu, aby sa milosťou, ktorú sme tým získali, mohli nanovo otvoriť dlho 

zatvorené brány spojenia medzi nebom a zemou.  

Vidíme teda silu hodnosti našej nebeskej Matky pri oslovení svätá Mária. Keď Boh 

pripravoval svojmu Synovi ľudskú matku, daroval jej najprv nepoškvrnené počatie. 

Nezačal darom lásky či pravdivosti, jemnosti alebo zbožnosti, hoci v čase oplývala tým 

všetkým. Svoje veľké dielo začal skôr než sa narodila, skôr než mohla myslieť, hovoriť 

a konať tým, že ju spravil svätou, a tak už počas svojho života na zemi mala domov v 

nebi. „Celá krásna si, Mária!“ Nikdy sa jej nedotklo žiadne pokrivenie hriechu. To ju 

odlišuje od všetkých svätcov. Je veľa veľkých misionárov, vyznávačov, biskupov, 

učiteľov, kňazov. Uskutočnili veľké diela, vzali so sebou do neba nespočítateľné 

množstvo obrátených duší. Mnoho trpeli a majú množstvo zásluh. Ale Mária v tomto 

smere odzrkadľuje svojho Syna, že kým on ako Boh je oddelený svätosťou od 

všetkých stvorení, ona je oddelená od všetkých anjelov a svätých, pretože je 

milostiplná.  (John Henry Newman: Z rozjímaní o Márii v loretánskych litániách) 

———————————————————————————————-- 

V sobotu 1. mája Svätý Otec začal ružencovú reťaz za skončenie pandémie 
 

Počas mája sa celá Cirkev spojí v modlitbe na príhovor Panny Márie za skončenie 

pandémie a obnovenie spoločenského a pracovného života. Svätý Otec modlitbu začal 

v sobotu 1. mája o 18.00 vo Vatikánskej bazilike pred obrazom Panny Márie 

Pomocnice v Gregoriánskej kaplnke. 

Májová ružencová reťaz zorganizovaná z iniciatívy Pápežskej rady na podporu novej 

evanjelizácie už má svoj harmonogram s modlitbovými úmyslami jednotlivých dní 

a poradím 30 vybraných mariánskych pútnických miest sveta, odkiaľ sa budú konať 

televízne a internetové prenosy. 

 

 

„Svätý Otec si prial zapojiť do tejto iniciatívy všetky svätyne, aby sa ich 

prostredníctvom vytvorila modlitba celej Cirkvi,“ píše Pápežská rada na podporu 

novej evanjelizácie. Na svojej internetovej stránke už zverejnila program 

modlitbového „maratónu“ s mottom „Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu“ (Sk 

12,5). 

V jednotlivých svätyniach bude modlitba prebiehať počas celého dňa. Májové 

ružencové modlitby budú prenášané z 30 vybraných mariánskych svätýň vždy o 18. 

hodine večer nášho času, a to v priamom prenose alebo v prípade vzdialenejších 

časových pásiem opačnej pologule zo záznamu. 

Pápežská rada pod vedením arcibiskupa Fisichellu vydala liturgickú pomôcku a každú 

mariánsku svätyňu pozýva, aby si zorganizovala nepretržitú modlitbu takým 

spôsobom a v takej reči, ako je na danom mieste bežne zaužívané. Svätyne sa majú 

pousilovať o zapojenie veriaceho ľudu do tejto spoločnej modlitby, a to aj na diaľku, 

či už sa nachádzajú na ulici alebo v aute, napr. cez mobilné telefóny alebo iné 

komunikačné prostriedky.   

 

Liturgický materiál odporúča začať ráno zapálením sviece pred obrazom Panny 

Márie. Nasledovať bude evanjeliové čítanie z Lukášovej 18. kapitoly o sile vytrvalej 

modlitby vyjadrenej podobenstvom o sudcovi a vdove. Ježiš toto svoje podobenstvo 

uzatvára slovami: „A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom 

i nocou, a bude k nim nevšímavý? Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn 

človeka vieru na zemi, keď príde?“ (Lk 18,7-8). 

V duchu motta zo Skutkov apoštolov a s povzbudením ku konaniu skutkov telesného 

a duchovného milosrdenstva potom kňaz pripomenie úmysel modlitby i konkrétnu 

prosbu daného dňa. Po spoločnej modlitbe „Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá 

Božia rodička“ sa začne samotná modlitba ruženca podľa miestneho zvyku, 

s pozvaním veriacich, aby sa pripojili zo svojich domácností. 

Na záver ruženca sa odporúča spev Salve Regina (Zdravas‘, Kráľovná), Loretánske 

litánie a osobitná modlitba k Panne Márii v situácii pandémie. Ako záver dňa je 

vhodná modlitba „Rozpamätaj sa, Panna Mária“. 

V prvý a posledný májový deň modlitbu začne a ukončí Svätý Otec František. 

V sobotu 1. mája sa modlil vo Vatikánskej bazilike pred starobylou ikonou Panny 

Márie Pomocnice, zobrazenou na freske nad oltárom sv. Leva, pápeža v Gregoriánskej 

kaplnke na pravej strane baziliky, kde sa uchovávajú aj relikvie sv. Gregora 

Nazianzského. 

Ikona Panny Márie Pomocnice bola nanovo zreštaurovaná v roku 2013, ktorý sa slávil 

ako „Rok viery“. 

V záverečný deň mája Svätý Otec ukončí mariánsku modlitbu vo Vatikánskych 

záhradách. V priestore záhrad je okrem známej repliky Lurdskej jaskynky aj viacero 

ďalších miest venovaných mariánskej úcte. Konkrétne miesto pre záver modlitbového 

maratónu sa preto ešte upresní, informovala Pápežská rada na podporu novej 

evanjelizácie. (TK KBS) 

____________________________________________________________________ 
- Upratovanie Hertník 8.5. - 14.5.2021: Vašková 242, Kašpriková 245, Kapcová 246, 

Onofrejová 248 



  

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

S Pannou Máriou  
Je dobre, keď má človek niekoho, s kým sa môže podeliť o radosti a 
žiale. Je dobre, keď máte vo svojej veľkej slovenskej rodine Matku, 
ktorej možno dôverovať a zveriť jej všetky bolesti a nádeje. (sv. Ján 
Pavol II.)  
Jedna skutočnosť ma oslovuje, totiž že prvou a najstaršou mariánskou 
antifónou na Západe je tá prevzatá z Východu „Pod tvoju ochranu sa 
utiekame, svätá Božia Rodička“. 
Pochádza zo starej tradície, ktorú ruskí 
mystici a mnísi uvádzajú takto: „Vo 
chvíľach duchovného nepokoja neostáva 
nič lepšie, než utiekať sa pod ochranu 
svätej Božej Rodičky“. K tej, ktorá nás 
chráni a bráni. Spomeňme si na 
Apokalypsu, kde utiekla s dieťaťom v 
náručí, aby ho nepohltil drak. (pápež 
František)  
V nebezpečenstvách, úzkostiach a 
pochybnostiach mysli na Máriu, vzývaj 
Máriu. Jej meno nech nezíde z tvojich úst, 
nech nevymizne z tvojho srdca. A aby si 
získal podporu jej príhovoru, nezabúdaj na 
príklad jej života. Nasleduj ju a nebudeš 
blúdiť. Pros ju a nikdy nebudeš bez 
nádeje. Mysli na ňu a nikdy sa nezmýliš. Jej sa drž a nepadneš. Pod jej 
ochranou nebudeš poznať strach. Keď ťa bude viesť, neunavíš sa. Keď 
ti bude milostivá, dosiahneš cieľ. (svätý Bernard) 

 

Aj tieto tri vyjadrenia nás povzbudzujú k tomu, aby sme cestou života kráčali 

spolu s Máriou, a tak lepšie spoznávali, milovali a nasledovali Ježiša Krista, jej 

syna a jediného Spasiteľa sveta 

 

 


