
  

 

18.05.2021  Utorok   
Utorok po 7. veľkonočnej nedeli 
alebo Svätého Jána I., pápeža 
a mučeníka 
(ľubovoľná spomienka) 

16:45 

 

 

18:00 

 

Hertník (zdr., B. pomoc a ochranu pre Zuzku a 

Jakuba - č. 289) 

 

Bartošovce (zdr., B. pož. pre manželov 

Koscelnikových - 25. výr. sobáša - č. 186) 

19.05.2021  Streda  
Streda po 7. veľkonočnej nedeli  

16:45 

 

 

 

18:00 

Bartošovce (+Augustín 

Šinaľ,+Magdaléna,+rodičia - III./21) 

Po sv. omši stretnutie snúbencov /prakt. 

prednáška manželov / - 18:00 hod. - Bartoš. 

Hertník (+Ján Tarasovič - č. 235/II./21) 

ADORÁCIA 

20.05.2021   Štvrtok     
Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli 
alebo Svätého Bernardína 
Sienského, kňaza 
(ľubovoľná spomienka) 

 

 

 

16:45 

 

 

18:00 

14:30 hod. sob. náuka! /jeden pár pred 

sobášom/ 

 

Hertník (zdr., B. pomoc a poďak. pre 

Františkov - č. 180) 

 

Bartošovce 

(+Jozef,+Mária,+Karol,+Helena,+Františka - č. 

137) - sv. omša ku cti a sláve D. Sv.  

ADORÁCIA 

21.05.2021   Piatok    
Piatok po 7. veľkonočnej nedeli 
alebo Svätého Krištofa 
Magallanesa, kňaza, a spoločníkov, 
mučeníkov 
(ľubovoľná spomienka) 

08:30 

 

 

17:00 

Bartošovce (+členovia bratstva Božského Srdca 

Ježišovho - č. 76) 

 

Hertník (+Magdaléna Petejová - 1. výr.) 

Predkrstná náuka!  Hertník - sakristia 

17:45 hod. /Dušičkovi/ 

22.05.2021     Sobota      
Sobota po 7. veľkonočnej nedeli 
alebo Svätej Rity z Cascie, 
rehoľníčky 
(ľubovoľná spomienka) 
- večerné omše s nedeľnou 
platnosťou! 

14:30 

 

 

16:00 

 

 

 

 

17:00 

 

 

Bartošovce - sobáš /Gabriel a Zuzana 

Lamancovi/    

 

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

manželov Stanekových - Marcel a Veronika - č. 

186) 

 

Modlitby k sv. Charbelovi/16:15 hod./ 

Hertník (za veriacich/Zosl. D. Sv.) 

-Účastníci chvál 

MODLITBOVÉ CHVÁLY, sv. omša - PO 

SV. OMŠI MODLITBY NA príhovor sv. 

Charbela ADORÁCIA! 

23.05.2021     NEDEĽA  

Zoslanie Ducha Svätého 

(slávnosť), cyklus „B“ 

07:00 
 

08:00 
 
 

09:15 
 
 

Hertník (+Helena Stachurová - II./21) 
-č.d. 239-253 

Hertník (poďak. za nový život  rod. Romana - 
č. 14) 

-č.d. 254-264 
Bartošovce (zdr., B. pož. pre Moniku, Mariána, 
Ľudovíta a Tomáša s rod. - č. 76) 
KRST PO SV. OMSI! /Bartošovce/ 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA 
CIRKEV 
 FARNOSŤ SV. 
KATARÍNY  
ALEXANDRIJSKEJ  

Číslo 349 

MÁJ 2021 

HerBartnícek 
 

Čo odo mňa žiada Boh? 
 

Rozmýšľaš niekedy nad tým, čo by si mal robiť? Alebo presnejšie, čo od teba Boh 

chce a čo je jeho vôľa? Ak áno, znamená to, že sa snažíš objaviť svoje poslanie. Keď 

sa k nemu raz dopracuješ, budeš plniť Božiu vôľu. Dobré na tom je, že toto je 

najlepšia, a vlastne jediná cesta k skutočnému šťastiu.  

Hľadá ešte Ježiš nasledovníkov? Počas svojho života na zemi pozýval Ježiš ľudí, 

aby ho nasledovali. Tí, ktorí počúvli, stali sa jeho učeníkmi. Ježiš zvolával mužov aj 

ženy, mladých i starých, chudobných i bohatých ale aj zdravých a chorých. Niektorí sa 

stali jeho apoštolmi, ostatní plnili iné úlohy v Cirkvi. Ježiš ich miloval všetkých bez 

výnimky – rovnako ako teba. Veru, Ježiš ešte stále zvoláva učeníkov... Nevidíme a 

nepočujeme ho tak ako jeho prví učeníci, ale môžeme ho vnímať v sebe. Stačí načúvať 

Božiemu slovu vo Svätom písme, prijímať sviatosti a deliť sa o svoj život s ostatnými 

veriacimi. Ak chceme zistiť, čo od nás Ježiš žiada, musíme sa s ním najprv zblížiť, 

stíšiť, rozmýšľať a vnímať ho tak, ako jeho prví učeníci.  

Každý má v živote svoje povolanie. Niektorým ľuďom je ich povolanie od začiatku 

zrejmé a už od skorého veku im je jasné, čo pre nich Boh naplánoval. Pre ostatných to 

až také ľahké nie je. Počas hľadania je najdôležitejšie počúvať svoje srdce. Boh chce, 

aby sme sa nepretvarovali, ale aby si žili tak, ako je ti to prirodzené. Tým dosiahneš 

svoj vnútorný pokoj. Počúvať srdce neznamená riadiť sa povrchnými citmi. Tie ťa 

nikdy nenaplnia a neprinesú ti úplne šťastie. Znamená to, že sa máš riadiť najhlbšími 

túžbami, ktoré ti dal Boh. Rozhodnúť sa pre jednu vec znamená vzdať sa druhej. Nedá 

sa robiť všetko naraz. Aké je moje povolanie? Svätý Pavol povedal, že Bohu môžeme 

slúžiť mnohými spôsobmi: “Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú 

rozličné, ale Pán je ten istý. To všetko spôsobuje jeden  a ten istý Duch, ktorý 

rozdeľuje každému, ako chce. Duch všeobecného dobra sa nachádza v každom z nás.”  

Medzi rozmanitými darmi sú dve základné kresťanské povolania: uzavrieť pred 

Bohom sviatosť manželstva alebo zostať slobodný/-á pre Boha. Obe si vyžadujú 

úplný záväzok a jedno z nich ti dokonale sadne. Preto je veľmi dôležité vedieť si 

zodpovedať otázku, je mojím povolaním vstúpiť do manželstva a založiť si rodinu? 

Alebo zostať slobodným a slúžiť Cirkvi s nerozdeleným srdcom ako Ježiš? Ak si toto 

zodpovieme a nastavíme si takto svoj život, budeme šťastní tam, kde sme. Boh sa musí 

stať stredobodom nášho života. Nech už je tvoje povolanie akékoľvek, musíš sa najprv 

definitívne rozhodnúť, že vo všetkom budeš konať Božiu vôľu.  
(M. Remery: Tweetuj s Bohom) 



  

 

Láska vedie srdcia 
„Ako pastier pasie svoje stádo, do náručia berie, baránky, do lona dvíha, tie, 
čo pridájajú, vodí.“ Iz 40, 11 
Čo urobí láska, keď sa stane niečo zlé?  
Život prináša aj trpké sklamania. Prajeme si, aby bol ako prechádzka 
ružovou záhradou, no neraz sa stáva, že dieťa nečakane ochorie alebo 
sa jeho rodičia zrazu rozvádzajú. Čo urobí dobrý otec alebo mama, keď 
deťom zomrie starká, keď ich zradí najlepší priateľ, keď neuspejú na 
skúške alebo sa sklamú v láske? Ako by mal vtedy zareagovať milujúci 
rodič? Láska nás nabáda, aby sme pozornosť venovali predovšetkým 
ich srdciam, nielen tomu, čo im ublížilo. Milujúci rodič vie svoje dieťa 
uistiť, že Boh môže aj na prvý pohľad nevítané zmeny využiť, aby 
ich vnútorne zocelil, sformoval a pripravil na nové milosti. 
Biblickým príkladom je milujúci pastier, ktorého úlohou je nežne 
opatrovať, ale aj hrdinsky zachraňovať. Pastier rýchlo zbadá, že sú jeho 
ovečky v ohrození. Často hľadí do diaľky, aby zistil, či stádu nehrozí 
nepriateľský útok. Rodičia sú ako pastieri. Ich úlohou je zabezpečiť, 
aby bol na stole chlieb a v hornom šuplíku čisté ponožky. No oveľa 
dôležitejšie je, aby ako pastieri strážili srdcia detí. A tie sú 
najzraniteľnejšie. Ale aj najtvárnejšie, kým ich nezrania a netrápia 
kruté nečakané sklamania. Milujúci rodičia sú aj v týchto 
mimoriadnych udalostiach vždy nablízku. Neprestávajú byť bdelí a 
vnímaví. Myslia dopredu. Sú ostražití aj vtedy, keď život plynie 
pomerne hladko, čerpajú z Božej múdrosti, aby ju v dôležitej chvíli 
mohli pohotovo použiť. Namiesto toho, aby sa na modlitbu spoliehali 
len keď je najhoršie, pripravujú seba i svoje deti tým, že ich 
zoznamujú s Božím Slovom i s Božím srdcom. Keď teda v dôsledku 
nehody, staroby či choroby stratíme niekoho blízkeho, láskavý rodič 
zoberie svoje dieťa do náručia a povie mu o tom, ako nám Boh 
prisľúbil, že bude s nami kráčať, i keby sme mali ísť temným údolím. 
(porov. Ž 23,4). Uistí ho, že je stále s nami a potešuje nás.  
Ak dieťa ktosi neprávom obviní alebo sa k nemu správa neférovo, 
starostlivý rodič dokáže predvídať a vie, že sa asi bude chcieť pomstiť, 
resp. bude zápasiť s pocitmi menejcennosti a neistoty. Pomôcť dieťaťu 
môže tak, že ho nechá vyrozprávať sa a spolu s ním sa pokúsi hľadať 
riešenie situácie, s ktorou sa práve borí a pre ktorú prežíva zmätok 
alebo hnev. Vysvetlí mu, aká je dôležitá modlitba a akú úľavu prináša 
odpustenie.  Uchráni  ho  tak  pred  zatrpknutosťou,  pobúrením  a 
bezcitnosťou. Ukáže mu, ako čeliť problémom s láskou, lebo len to ho 
môže posunúť ďalej.  Láska dáva deťom príklad, ako reagovať  na 
zlyhanie, trápenie a sklamanie s vedomím, že „všetky veci slúžia na 
dobro  tým,  čo  milujú  Boha,  ktorí  sú  povolaní  podľa  jeho 
predsavzatia“ (Rim 8, 28). Láska im navyše pomáha naučiť sa, ako 
človek môže byť spokojný aj vtedy, keď nerozumie, prečo sa určité veci  

 

 

stali, alebo keď na niektoré otázky nemá odpoveď. Boh o tom vie, 
pamätá na všetky ich potreby, a tak si 
môžu byť isté, že to zvládnu a že sa naňho 
dá vždy spoľahnúť.  
Niekedy si ich láska so súcitom privinie, 
inokedy ich zas musí povzbudiť, aby sa 
vzchopili, otriasli a zabojovali, pretože Boh 
je na ich strane a bude ich štítom. 

Takto majú viesť rodičia svoje deti. Takto 
usmerňovať a viesť ich srdcia. Otcovia, 

ktorí sú v podstate najviac zodpovední za ochranu a prípravu sŕdc detí, 
sa príliš často stiahnu ako prví, keď nastane problém. Idú si robiť svoju 
robotu a citlivé záležitosti prenechajú svojim manželkám, alebo 
predpokladajú, že ich deti sú už dostatočne schopné poradiť si aj bez 
ich pomoci. No muži musia byť pripravení zakročiť, keď je to potrebné. 
Sv. písmo na viacerých miestach hovorí, čo sa stane, keď sú ovce bez 
pastiera. Roztrúsia sa a blúdia. Stanú sa ľahkou korisťou, podľahnú 
klamstvám a zídu z cesty. Naším vzorom je Ježiš, dobrý pastier, čo 
„kladie svoj život za ovce“ (Jn 10, 11), aby sa ani jedna z nich nestratila 
a nemusela kráčať osamote.  
Áno, život je ťažký. Ale láska zvládne aj ťažké veci. Je silná, múdra, 

schopná pripraviť deti na čokoľvek areagovať na všetko milosrdne a s 
odvahou.  

                                                                   (S. Kendrick: Dar lásky pre rodičov) 
——————————————————————————————————————-- 

Oznamy 
- Upratovanie Hertník: Sabolová 251, Semaneková 252, Tarasovitšová 253, Rákošová 290 

- Oznámenie sobáša: V Bartošovciach uzatvoria v sobotu 22.5.2021 o 14:30 hod. sviatostné manželstvo 

Gabriel Lamanec a Zuzana Lazurová. 

- Rodina Micheľová obetoval na kostol 100 eur a bohuznáma osoba obetovala na kostol 50 eur. Pán Boh 

zaplať a vynahraď! 

- Povzbudzujem prvoprijímajúcich, aby im rodičia umožnili počas nasledujúceho týždňa každý deň 

prichádzať na sv. omšu a prijať Eucharistiu.  

- Na nedeľu Zoslania Ducha Svätého je povinná sekvencia, v omši sa pridáva na prepustenie dvojité 

Aleluja. 

- Odpustky: Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator na 

slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 

- Nedeľou Zoslania D. Svätého sa končí Veľkonočné obdobie, veľkonočná svieca sa uchováva pri 

krstiteľnici. Od pondelka /svätodušného/ sa modlíme Anjel Pána. 

17.05.2021  Pondelok  
Pondelok po 7. veľkonočnej 
nedeli  

16:45 

 

 

18:00 

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

Martina - 50 rokov - č. 137) 

 

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

50 rokov - č. 292) 

Týždeň po 7.veľkonočnej nedeli, cyklus „B“ 


