
  

 

Týždeň po 6.veľkonočnej nedeli 

10.05.2021  Pondelok  
Pondelok po 6. veľkonočnej nede-
li  

08:30 
13:00 

Bartošovce (+Cyril - č. 27) 
Hertník - pohreb, pohrebná sv. omša (+Emil 
Micheľ) 

11.05.2021  Utorok   
Utorok po 6. veľkonočnej nedeli 
alebo Blahoslavenej Sáry Salkahá-
ziovej, panny a mučenice 
(ľubovoľná spomienka) 

16:45 
 
 

18:00 

Bartošovce (zdr., B. pomoc a silu pre Annu 
Švirkovú - úmysel Selecká/M. Minčáková) 
 
Hertník (+Magdaléna Holevová - V./21) 

12.05.2021  Streda  
Streda po 6. veľkonočnej nedeli 
alebo Svätých Nerea a Achila, 
mučeníkov 
alebo Svätého Pankráca, mučeníka 
(ľubovoľná spomienka) 
- večerná omša zo slávnosti! 

 
 
 

16:45 
 
 

18:00 

15:00 STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚ-
CICH (IV.) Hertník /všetci/ 
 
Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Tatianu - 
40 rokov života - č. 228) 

-č. d. 167 - 188  
Bartošovce (+Ľudmila - č. 236) 

13.05.2021   Štvrtok     
PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nane-
bovstúpenie Pána 
(slávnosť) 
- prebl. P. M. Fatimskej sa v tomto 
roku neslávi! 

08:00 
 

17:15 
 

18:30 

Hertník (za všetky duše v očistci - č. 196) 
-pozývame seniorov  

Bartošovce (+František,+Štefan,+Mária - č. 
106) 
Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Karolínu, 
Lily a Miu - ú. M. Patakyovej) 

-č. d. 190 - 205  

14.05.2021   Piatok    
Svätého Mateja, apoštola 
(sviatok) 

16:45 
 
 

18:00 
 
 

Bartošovce (+Alexej Zeleniak - 1. výr. - č.  
144) 
 
Hertník (+Andrej,+Mária,+súrodenci - č. 14) 

Po sv. omši generálka - záverečný nácvik 
detí k 1. sv. prijímaniu. 

15.05.2021     Sobota      
Sobota po 6. veľkonočnej nedeli  

09:00 
 
 
 
 

17:00 
 
 

18:15 

Hertník - KAJÚCA POBOŽNOSŤ PRVOPRI-
JÍMAJÚCICH DETÍ! 
- spoveď detí a potom rodičov, krstných rodi-
čov a členov rodín! 
 
Bartošovce (poďak., prosba o milosti a ochranu 
pre Ľubicu Koribaničovú)   
             *Prijímanie individuálne po sv. omši! 
Hertník (+Rudolf,+Helena - úmysel V. Kunec)  

             -č. d. 206 - 223  
*Prijímanie individuálne po sv. omši! 

16.05.2021     NEDEĽA  
7. veľkonočná nedeľa, cyklus 
„B“ 
- sv. Jána Nepomuckého., kň. a  
mč., neslávi sa! 
- Svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne! 

07:30 
 
 
 
 
 

09:00 
 
 

10:30  

Hertník (+Rudolf,+Anna,+Milan,+Albert-
č.194) 

-č. d. 225 - 238  
*Prijímanie 10:00 hod. individuálne po sv. 
omši! 
 
Bartošovce (za veriacich)        *Prijímanie 
10:00 hod. individuálne po sv. omši! 
 
Hertník - SLÁVNOSŤ 1. SV. PRIJÍMANIA (za 
prvoprijímajúce deti)    //BEZ STREA-
MU_BEZ ON -  LINE PRENOSU// 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA 
CIRKEV 
 FARNOSŤ SV. KA-
TARÍNY  
ALEXANDRIJSKEJ  

Číslo 348 

MÁJ 2021 

HerBartnícek 
 Tak to začalo... 

13. mája 1917 bola nedeľa, deti opäť išli pásť svoje ovečky do Cova da Iria a okolo 
jednej hodiny popoludní nad malým dubom sa im zjavuje Panna Mária. Prichádza v 
jemnom jase, oblečená v bielom a skveje sa ako slnko. Lucia ako prvá naberá odvahu a 
hovorí: „Kto ste, Pani, a odkiaľ prichádzate?“ A Panna Mária jej odpovedá: 
„Prichádzam z neba.“ Lucia sa ďalej pýta: „A čo od nás chcete?“ A ona jej hovorí: 
„Chcem, aby ste vždy 13. prichádzali na toto miesto, šesť mesiacov po sebe. Potom 
vám poviem, čo chcem. A chcem, aby ste sa veľa modlili.“ 
Potom sa ich Panna Mária opýtala: „Chcete sa obetovať 
Bohu a znášať všetky utrpenia, ktoré na vás zošle, na zmie-
renie za hriechy, ktorými je urážaný, a ako prosbu za obrá-
tenie hriešnikov?“ Deti odpovedali: „Áno, chceme.“ 
„Budete teda musieť veľa trpieť, ale milosť Božia vás bude 
posilňovať.“ Potom deti zalialo silné svetlo, odraz lúčov, 
ktoré vychádzali z rúk Panny Márie. To svetlo ich preniklo 
do hlbín duše, takže sa uvideli v Bohu, ktorý bol tým svet-
lom, omnoho jasnejšie, ako by sa mohli vidieť v najlepšom 
zrkadle. Padli na kolená a modlili sa. Po niekoľkých oka-
mihoch Panna Mária na koniec zjavenia dodala: „Modlite 
sa každý deň ruženec, aby ste vyprosili svetu mier a koniec 
vojny.“  
Táto časť je takým výňatkom udalosti z prvého dňa zjavení 
Panny Márie vo Fatime. Môžeme vidieť, že v jej posolstve 
ako aj v posolstve evanjelia sa dodnes nič nezmenilo. Modlitba a obeta. Dva fenomé-
ny, ktoré sú piliermi nášho vzťahu k Bohu, ale aj nášho života na Zemi. A k tomu sa 
pridáva veľké tajomstvo posilňovania Božou milosťou, kde podľa skutkov u ľudí mô-
žeme vidieť, ako dokážu niesť svoje kríže a pritom nezanevrieť, nezlorečiť, nepoddať 
sa, mať radosť a pokoj v srdci.  
——————————————————————————————————-- 

Mamin testament 
Mali sme zvláštne šťastie, ak sa to tak dá nazvať, že sme posledné hodiny maminho 
života boli všetci pri jej smrteľnej posteli. Keď sme už cítili, že koniec sa neodvratne 
blíži a my sme boli bezmocní niečo na tom zmeniť, vtedy sa najstaršia sestra ozvala: 
“Mami, povedz nám ešte niečo!” A mama, ktorá nás do poslednej chvíle vnímala, po-
vedala s námahou: “Žite v porozumení, láske a v pokoji!”  
To sú posledné slová milujúcej matky svojim deťom. To sú posledné slová milujúcej 
matky svojim deťom.  



  

 

To sú posledné slová milujúcej matky svojim deťom. Porozumenie sa zakladá na slo-
ve rozumieť. To zas predpokladá dobrú vôľu a ochotu počúvať toho druhého. Počúvať 
to, čo mi chce povedať, nie to, čo si myslím, že mi chce povedať. Je to osobitne nároč-
né zvlášť vo chvíľach, kedy sa situácie opakujú a nám sa zdá, že vždy ide o to isté. 
Nemôžem rozumieť, ak nechcem počuť. Keď sa naučíme počúvať a rozumieť, bude sa 
prehlbovať naše spoločenstvo aj bez slov. Rozumieme si navzájom, pretože sa pozná-
me, poznáme svoje dobré stránky, svoje dary, ale aj svoje nedostatky. Inému rozumie-
me nie preto, že hovorí to, čo chceme počuť, to čo nám lichotí, ale preto, že ho prijí-
mame takého, aký je. Rozumieť niekomu ešte neznamená stotožniť sa s jeho názorom 
a postojom. V porozumení môžu žiť ľudia s rozdielnými pohľadmi na svet, s rozdiel-
nými záujmami a postojmi, ale s ochotou prijať toho druhého a nechať ho žiť ved-
ľa seba jeho vlastným životom. O čo viac sa dá žiť v porozumení tam, kde nás spája 
spoločný záujem, spoločný cieľ, kde nás zjednocuje rovnaký ideál. To samé vytvára 

predpoklady, že budeme hľadať spôsob, ako svojím dielom 
prispieť k jeho budovaniu.  
Život v láske ešte viac buduje spoločenstvo, pretože láska hľa-
dá šťastie toho druhého. Jej najvyšší prejav charakterizoval 
Ježiš slovami: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život 
za svojich priateľov“. V tomto smere máme mnohí veľké rezer-
vy. O tom najviac hovorí naše vlastné svedomie a to, čo som 
schopný ponúknuť pre dobro blížneho. Či mi vôbec na blížnom 
záleží? Treba sa aj z tejto perspektívy pozrieť na svoju rodinu, 
tú pokrvnú, aj tú duchovnú.  
Život v porozumení a láske vedie k pokoju. Bez porozumenia a 
lásky sa pokoj nedá dosiahnuť. Veď pokoj nie je vyjadrením 

nezáujmu o iného a o spoločné dobro, v ňom nejde o stav “nehybnosti” – nič sa ma 
nedotýka, nič ma nerozhádže… To je stav plný radosti, je to stav vedomia, že som 
urobil všetko, čo je v mojich silách. Pokoj je stav môjho svedomia, ktoré mi nevyčí-
ta zanedbania ani priestupky. Pokoj sa nedá hrať, vychádza kdesi z hĺbky srdca a iní 
ho ľahko vycítia. Ľudia majú v sebe akýsi zvláštny “pokojometer”, ktorým dokážu 
zmerať veľkosť pokoja v človekovi, s ktorým sa stretajú. Vieme, že tieto dary sú pre-
javom prijatého, ale aj iným darovaného milosrdenstva. Porozumenie a láska sú istým 
programom milosrdenstva. Bez neho sa tieto čnosti nedajú rozvíjať. Pokoj je zas 
ovocím tohto úsilia. Aké krásne by bolo, a za to sa treba modliť, aby sme v našich ro-

dinách žili v porozumení, láske a v pokoji. (benediktíni.sk) 

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

Litánie o sv. Jozefovi budú mať sedem nových invokácií  
Pápež František schválil sedem nových invokácií, o ktoré budú obohatené Litánie ku 
cti sv. Jozefa. Informuje o tom Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí v liste 
z 1. mája – dňa liturgickej spomienky sv. Jozefa robotníka –, ktorý je adresovaný 
predsedom všetkých biskupských konferencií. 
Kongregácia v liste pripomína 150. výročie vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univer-
zálnej Cirkvi, pri príležitosti ktorého pápež František napísal Apoštolský list Patris 
corde a vyhlásil Rok sv. Jozefa. 
Ide o nasledujúce invokácie: 
Ochranca Vykupiteľa (Custos Redemptoris) – sv. Ján Pavol II. takto nazval svoju 
apoštolskú exhortáciu Redemptoris custos z roku 1989 o osobe svätého Jozefa a jeho 
poslaní v živote Krista a Cirkvi. 

 

 

Kristov služobník (Serve Christi) – sv. Pavol VI. v homílii z 19. marca 1966, citova-
nej v Redemptoris custos č. 8 a Patris corde č. 1. 
Služobník spásy (Minister salutis) – výraz od sv. Jána Zlatoústeho, citovaný v Re-
demptoris custos, č. 8. 
Sprievodca v ťažkých chvíľach (Fulcimen in difficultatibus) – pápež František takto 
hovorí o sv. Jozefovi v prológu apoštolského listu Patris corde. Z rovnakého doku-
mentu (č. 5) pochádzajú aj ďalšie tri invokácie: 
Patrón utečencov (Patrone exsulum), 
Patrón trpiacich (Patrone afflictorum), 
Patrón chudobných (Patrone pauperum). 
BK 

https://www.christianitas.sk/litanie-o-sv-jozefovi-budu-mat-sedem-novych-invokacii/ 
—————————————————————————————————————-- 

Máriino Slovensko – 31 dňový maratón, 24 hodín denne posvätného ru-
ženca za Slovensko 

Pápež František vyzýva cirkev v mesiaci máj k nepretržitej modlitbe. Zapájať sa budú 
veriaci z celého sveta! Aj my reagujeme na túto výzvu. Na našom Slovensku sa bude-
me modliť modlitebný maratón ruženca 24 hodín denne počas celého mesiaca máj – 
31 dní! Tieto modlitby ponesú názov Máriino Slovensko.  
„Neváhame znovu verejne tvrdiť, že je veľká nádej, ktorú my vkladáme do posvät-
ného ruženca na uzdravenie bied postihujúcich našu dobu. Nie zbraňami, nie neja-
kou ľudskou silou, ale s Božou pomocou obsiahnutou prostredníctvom tejto modlit-
by… Cirkev bude môcť nebojácne čeliť pekelnému nepriateľovi.“ (Pius XII.) 
V časoch, keď samotné kresťanstvo bolo v ohrození, sa sile ruženca pripisovalo vy-
slobodenie z nebezpečenstva a Ružencová Panna Mária bola oslavovaná ako spro-
stredkovateľka záchrany… 
Prečo práve názov Máriino Slovensko?  
Chceme vzývať našu patrónku Sedembolestnú Pannu Máriu, aby sa prihovárala za 
náš národ u svojho Syna. Naša naliehavá prosba adresovaná Božej Matke cez Zdravas 
stojí na dôvere, že jej materský príhovor v Srdci jej Syna zmôže všetko.  
Spojme sa celý národ v mesiaci máj v nepretržitej modlitbe svätého ruženca! 
Zjednoťme sa v týchto ťažkých časoch!  
Padnime na kolená a pokorne prosme Boha o pomoc. TOTO JE ČAS VEĽKEJ PO-
TREBY VYTRVALEJ MODLITBY A DUCHOVNÉHO ZÁPASU. Srdečne Vás 
pozývame a vyzývame, aby ste nerezignovali a nenechali sa odviesť od modlitby a 
nenechali sa duchovne uspať. Matka Božia potrebuje našu spoluprácu, aby sa pred 
Božou tvárou mohla za nás prihovárať a aby nám mohla vyprosiť mi-
losť. NESMIEME POĽAVIŤ V MODLITBÁCH A HORLIVOSTI.  
OD TVOJICH I MOJICH MODLITIEB A OBIET BUDE ZÁVISIEŤ AKO TU 
BUDE! 
Shema Israel – počúvaj Izrael – Pán náš Boh je jediný Pán 
Bližšie info už čoskoro! 
Panna Mária vo Fatime: „Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí! Ale modlite sa ruženec, 
konajte pokánie a zasväťte sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu… Denne sa modlite 
ruženec, aby ste vyprosili svetu mier.“ 
Sestra Lucia z Fatimy o ruženci povedala: 
„Odkedy dala Panna Mária modlitbe ruženca takú veľkú moc, neexistuje už žiaden 
materiálny ani duchovný, žiaden národný ani medzinárodný problém, ktorý by sa ne-
dal vyriešiť ružencom a našimi obetami.“ 

https://www.christianitas.sk/litanie-o-sv-jozefovi-budu-mat-sedem-novych-invokacii/
https://slovenskydohovorzarodinu.sk/otec-marian-kuffa-modlite-sa-sv-ruzenec/
https://slovenskydohovorzarodinu.sk/pater-pio-o-bozej-matke-a-ruzenci/


  

 

3x biblické ,,Nebojte sa“ do dnešných dní 
 Sv. písmo je veľkou inšpiráciou ako pre veriacich, tak i neveriacich ľudí. Je 
oprávnene označované prívlastkom „kniha kníh“. V časoch ťažkých i časoch 
dobrých sa nám Boh a jeho prisľúbenia prihovárajú z veršov Starého a Nového 
zákona. Ak ste si stále nevytvorili návyk posilňovať svoju nádej čítaním Biblie, 
možno práve dnes je čas načerpať novú silu… 

 
Človek v zajatí obáv a ,,Neboj sa, som s tebou!“ 

Netreba žiadne odborné definície, aby sme vedeli vysvetliť, čo je strach a oba-
va. Každý z nás ich už zažil v rôznych situáciách a obmenách. Prežívame ich 
denne pri zabezpečovaní materiálnych potrieb rodiny, pri vážnom ohrození 
zdravia, či pri nebezpečenstve smrti blízkych. O niečo intenzívnejšie zažívame 
strach a obavy v tomto čase, v čase pandémie. No i tu prichádza Boh so svoji-
mi uisteniami a prihovára sa nám každý deň: ,,Neboj sa, som s tebou!“ A práve 
vtedy, keď tento hlas v našom srdci nie je dostatočne silno počuť, je čas opäť 
otvoriť Sv. písmo. 

1. Verš vernosti 
Keď si Boh niekoho „vyvolí a obľúbi“, neustúpi. S týmto prisľúbením sa stretá-
vame  v starom zákone. Ako si v čase vybral izraelský ľud a potomstvo Abra-
háma za svojho ,,miláčika“, tak si každý deň vyberá teba. I vtedy, keď často 
blúdiš po vlastnej púšti problémov a nedostatkov a sťažuješ sa. Všetko, čo od 
nás Boh chce, je dôvera a odovzdanie. Nie sťažovanie sa. Dôverujeme 
a odovzdávame mu naše púšte? Odovzdávame mu naše obavy alebo si ich 
radi nechávame pre seba? 
  
Iz 41, 13: „Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti ho-
vorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.““ 
  

2. Verš lásky 
Dokonalá láska vyháňa strach. Ako to už v každom vzťahu býva, na lásku a 
vzťah sú potrební dvaja. Nie jeden. Milovať niekoho a nebáť sa v tomto vzťahu 
kráčať, napredovať, rásť, znamená zažívať lásku. Vnímať ju v činoch. Láska 
vytvára stabilitu vzťahu, chráni ho a zároveň nedáva priestor pochybnostiam 
a neistote. Boh  je odvážny, každý deň ma miluje prvý. Každé ráno mi prvý po-
dáva svoju ruku. Čo robím ja? Odpovedám mu a hľadám ho v rannej modlitbe 
alebo môj zrak padá inde? Mám čas vnímať jeho lásku a nechávam sa uisťo-
vať o nej? Budujem s ním vzťah? 
  
1 Jn 4, 18: „V láske niet strachu a dokonalá láska vyháňa strach, lebo 
strach má v sebe trest a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.“ 
  

3. Verš nádeje 
Biela sobota. Keď sa už „nič veľkolepé nedeje“, všade je ticho a ľudská nádej 
začína pomaly vyhasínať, posiela Boh anjela, aby vyslovil jedno 
z najdôležitejších ,,nebojte sa“ v dejinách spásy. ,,Niet ho tu, lebo vstal, ako 
povedal.“ Ak si prežil nedávne sviatky Veľkej noci bez Zmŕtvychvstania,  

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

ako je potom možné víťaziť nad strachom 
a beznádejou v ľudskej rovine? Dokážeš to 
sám? Veď práve nádej vo vzkrieseného Krista 
nám dáva istotu v neistých dňoch, že hoci sme 
v sobotu zostali nachvíľu neistí a ustráchaní, 
Boh už onedlho prichádza so svojím veľkole-
pým milosrdenstvom. A ak si prežil Veľkú noc 
bez svojho „zmŕtvychvstania“, vráť sa. Vráť sa 
späť do ticha a preži svoju Bielu sobotu ešte 
raz. Veď strach a beznádej zomrela v piatok. Vstal som s Kristom? 
  
Mt, 28, 5 – 6: Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte 
Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal.“ 
——————————————————————————————————- 

Ako komunikovať?  
 
Sme svedkami, že moderná doba stále zdokonaľuje PROSTRIEDKY komuni-
kácie. Bohu vďaka za to. Už ťažšie je to povedať o komunikátoroch – živých 
osobách. Sme svedkami, že nie komunikačné prostriedky sa prispôsobujú 
človekovi, ale skôr človek sa prispôsobuje prostriedkom. „Skôr než ľudia po-
mocou vedy a techniky urobia jeden krok v ovládaní prírody, mali by predtým 
urobiť tri kroky vpred v morálnej oblasti.“ Toto vyjadrenie od Novalisa spomína 
sv. Ján Pavol II. v encyklike Centesimus annus a upozorňuje tak, že pokrok 
vo sfére vedy a techniky má tvoriť „spojené nádoby“ s pokrokom v morálnej 
sfére. Ba morálka má byť v predstihu. Dobre je na tomto miete si pripomenúť 
vyjadrenie sv. Bernarda z Clairvaux:  
Sú tu mnohí, ktorí hľadajú poznanie pre poznanie — to je zvedavosť.  
Sú tu aj iní, ktorí túžia po vedomostiach, aby boli známi — to je márnivosť.  
Iní hľadajú poznanie, aby ho predávali — to je nečestné.  
Sú však aj takí, ktorí hľadajú poznanie, aby zušľachťovali — to je láska.  
A sú ešte iní, ktorí hľadajú poznanie, aby sa zušľachtili — to je múdrosť. 
.......................................................................................................................................... 

Oznamy:   
- Upratovanie Hertník: Kuncová 249, Geralská 51, Mačejová 289, Stavarová 250 
- Pondelok, utorok a v stredu sú prosebné dni. Záväzny je jeden deň. Možnosť konať 
procesie. Obsah: prosba za úrodu. 
- Povzbudzujem k májovej pobožnosti. Od piatka sa začíname modliť Novénu k D. 
Svätému. 
- Na 7. veľkonočnú nedeľu bude zbierka na MASMÉDIÁ. 
- Na sviatok Nanebovstúpenie Pána sa socha Zmŕtvychvstvalého odloží. 
- Rodičov prvoprijímajúcich detí prosím, aby dôraz kládli na duchovnú prípravu detí, 
aby ich zodpovedne pripravili na sviatosť zmierenia. 
- Na 22. mája. t.j. v sobou pripravujeme turíčne modlitbové stretnutie za uzdravenie 
na príhovor sv. Charbela. Omša začína o 17:00 hod. po nej CHVÁLY pred Sviatos-
ťou Oltárnou. Pred omšou modlitby. 
- Náuky snúbencov budú dohodnuté individuálne. Dám vedieť! 


