
  

 

8. Týždeň v Cezročnom období , cyklus  „B“ 

24.05.2021  Pondelok  
Preblahoslavenej Panny Márie, 
Matky Cirkvi 
(spomienka) 

/Svätodušný pondelok/ 

07:30 

 

08:45 

Bartošovce (+Eva,+Juraj - č. 47) 

 

Hertník (zdr., B. pož. a pomoc pre Jozefa Lipku - 

č. 185) 

25.05.2021  Utorok   
Utorok 8. týždňa v Cezročnom 
období 
alebo Svätého Bédu Ctihodného, 
kňaza a učiteľa Cirkvi 
alebo Svätého Gregora VII., 
pápeža 
alebo Svätej Márie Magdalény 
de’ Pazzi, panny 
(ľubovoľná spomienka) 

 

16:45 

 

 

18:00 

 

Bartošovce (+Helena,+Ján,+Margita,+Juraj - č. 

194) 

 

Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Matúška 

Sekerčáka) 

ADORÁCIA 

26.05.2021  Streda  
Svätého Filipa Neriho, kňaza 
(spomienka) 

16:45 

 

 

18:00 

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

Patrika a Lukáša - úmysel Mária Jutková) 

 

Hertník (za veriacich_Nanebovst. P._“B“_21) 

18:50 hod. sob. náuka! / všetky snúbenecké 

dvojice!/  - Hertník /kostol/ 

27.05.2021   Štvrtok     
Nášho Pána Ježiša Krista, 
najvyššieho a večného kňaza 
(sviatok) 
- sp. sv. Augustína z Canterbury, bs. - 
neslávi sa! 

08:30 

 

19:00 

Hertník (za veriacich Najsv. Trojice “B“_21) 

 

Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Annu - č. 

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

ADORÁCIA 

28.05.2021   Piatok    
Piatok 8. týždňa v Cezročnom 
období  

16:45 

 

 

18:00 

Bartošovce (+Martin,+Marianna,+Anton,+Anna - 

č. 237) 

 

Hertník (zdr., B. pož. a dary D. Sv. pre Jozefa, 

Gabrielu, Alenu a Soňu - č. 180)  

29.05.2021     Sobota      
Sobota 8. týždňa v Cezročnom 
období 
alebo Panny Márie v sobotu 
alebo Svätého Pavla VI., pápeža 
(ľubovoľná spomienka) 
- večerné omše z nedele! 

16:30 

 

 

17:45 

 

 

Bartošovce (+Jozefovia,+Alojz,+Emil, 

+Magdaléna,+Mária - č.158) 

             *Prijímanie individuálne po sv. omši! 

Hertník (zdr.,B.pož.a poďak. pre Eriku - 25 r. - č. 

230)  

-č.d. 266 - 282 

             *Prijímanie individuálne po sv. omši! 

30.05.2021     NEDEĽA  

Najsvätejšej Trojice 

(slávnosť), cyklus „B“ 

07:30 
 
 

09:00 
 
 

10:30  

Hertník (zdr., B. pož. a ochranu pre deti a vnúčatá 
- č. 289) 

-č.d. 283 - 297 
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Ritu - 
úmysel rod. Ferencovej) 
*Prijímanie 10:00 hod. individuálne po sv. omši! 
Hertník (+Jozef,+Anna,+starí rodičia - č. 9) 

-č.d. 299 - 405 

*Prijímanie 11:30 hod. individuálne po sv. omši! 
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O čo treba prosiť Ducha Svätého 
Je potrebné, aby sme Ducha Svätého prosili najmä o to, aby nás osvietil ohľadne troch 

základných právd. 

Po prvé ide o to, aby nám dával stále jasnejšie poznať vznešenosť nášho 

kresťanského povolania. Boh nás vybral a vyvolil z mnohých. Musíme si tiež 

uvedomovať, že k tomuto vyvoleniu prišlo bez akejkoľvek našej zásluhy. Boh nás 

týmto spôsobom vyvolil už od večnosti, teda ante mundi constitutionem (pred 

stvorením sveta), a to k tomu, aby sme dospeli k jedinému cieľu, totiž, aby sme mu 

patrili v tomto čase i na večnosti. Jedná sa o tak nesmierne tajomstvo a o tak sladké 

tajomstvo, že duša, ktorá do neho len trochu prenikne, sa celá vznáša v láske. 

Po druhé prosme, aby nás Duch Svätý stále viac osvecoval ohľadne nesmiernej 

veľkoleposti večného dedičstva, ku ktorému nás smeruje dobrotivosť nášho 

nebeského Otca. Keď náš duch preniká do tohto tajomstva, vzďaľuje to dušu od 

pozemských dobier a prebúdza to v nás túžbu dospieť do nebeskej vlasti. 

A nakoniec prosme nebeského Otca, aby nás nechával stále hlbšie prenikať do 

tajomstva nášho ospravedlnenia, vďaka ktorému sa z biednych hriešnikov stávame 

spasenými. Naše ospravedlnenie je skutočný zázrak, nesmierny zázrak, ktorý Písmo 

sväté prirovnáva ku vzkrieseniu božského Majstra.  
(Páter Pio z Pietrelciny) 

—————————————————————————————————————— 

Príklad pavúka a pomoc Ducha Svätého 

Videli ste už niekedy, ako si pavúk robí pavučinu? 

Jeden kňaz mal s tým osobnú skúsenosť: Raz si všímal pavúka, ktorý sa zo strechy 

spustil po tenulinkej nitke asi do polovice okna. Pokojne sa hompáľal vo vetre a naraz, 

keď zadul vietor tým správnym smerom, tak sa prichytil okenného rámu, tam  si 

prilepil tú nitku a po nej sa vyštveral hore na strechu. Znovu urobil to isté, spustil sa, 

hompáľal sa a čakal na správny vietor. Vietor ho o pár milimetrov zavial ďalej, 

prichytil sa rámu a už ako obvykle, vyšplhal sa naspäť hore na strechu a čakal. Táto 

jeho opakujúca, pavučia činnosť mohla trvať takých 20 až 25 minút. A takto si urobil 

taký pekný vejár z pavučiny. Potom chodil tak cikcakovito hore-dole a spravil  si 

krásnu sieť. 

Ten kňaz potom hovoril, že pri tomto pozorovaní pavúka si uvedomil veľmi dôležitú 

skutočnosť, že bez vetra by to ten pavúk mal oveľa ťažšie a v takom rýchlom čase by  



  

 

tú pavučinu určite neurobil. Vietor je obrovská prírodná sila a túto silu dokázal taký 

pomerne bezvýznamný tvor v našich očiach dokonale využiť pre svoje dielo. Boh dal 

pavúkom takéto schopnosti pre život, no oveľa väčšie dal nám ľuďom, lebo my sme 

vrchol stvorenia. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Máme nesmrteľnú dušu. My po 

smrti nezanikneme v ničote, ako trebárs taký pavúk. 

Nám dal Boh svojho Ducha, v ktorom voláme Abba, Otče. Bez Ducha Svätého by sme 

nedokázali to, čo sme dokázali a neboli by sme tým, čím sme. Duch Svätý je pre náš 

život obrovská sila. A to stále, nielen vtedy keď musíme čeliť rôznym ťažkým 

životným skúškam. Často vzývajme Ducha Svätého. Otvorme sa mu celí, nech v nás 

koná, miluje a hovorí. Už to nebude potom to, čo bolo doteraz. Určite. Nehovorím, že 

sa udejú nejaké zázraky, hoci môžu, ale človeka zaplaví hlboký pokoj a radosť. Božie 

kráľovstvo to nie je jedlo ani nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu 

Svätom. 

Ja Vám želám taký poriadny vietor Ducha Svätého. A to do Vášho osobného a 

rodinného života. Do všetkého, v čom podnikáte v súlade s Božou vôľou.  Robme a 

milujme to, čo sa páči Bohu a čo Boh aj miluje. A nenáviďme to, čo sa Bohu nepáči a 

čo Boh nemiluje. 

A želám Vám aj to, čo neraz želal veľký pápež Gregor Veľký. Vravel takto: “Nech 

vám Duch Svätý dá múdrosť proti hlúposti, rozum proti strnulosti mysle, radu proti 

unáhlenosti, statočnosť proti strachu, bázeň proti pýche a zbožnosť proti tvrdosti.” 

Je veľmi dôležité a  múdre v živote človeka, ak vo svojej práci, vo svojej snahe, v 

celom svojom živote využíva dary Ducha Svätého. Ak príde Duch Svätý, On vás 

naučí všetko a pripomenie vám všetko čo som vám povedal, povedal Ježiš svojím 

apoštolom a hovorí to dnes aj nám. Potrebujeme Ducha Svätého, aby sme išli po 

správnej ceste a skončili v správnom cieli. My predsa nechceme skončiť na 

nesprávnom mieste. Tam bude plač a škrípanie zubami. Ak niekto hovorí, že on 

nepotrebuje Ducha Svätého, jeho dary a ani Boha, tak to je síce jeho vec a jeho 

slobodné rozhodnutie, ale predsa za neho máme cítiť zodpovednosť, lebo on vlastne v 

skutočnosti nevie čo hovorí a ani nevie, čo všetko je za tým. Vzývajme Ducha Svätého 

a čakajme na ten správny vietor, aby sa rozmnožil počet tých, ktorí majú byť spasení. 

Aby stále tento počet rástol a mnohí z našich rodím, z nášho okolia, priatelia uverila a 

prijali učenie Ježiša Krista za svoj životný štýl.  
(Slovo na dnes) 

—————————————————————————————————————— 

Modlitba k Duchu Svätému 
Klaniam sa Ti, Duchu Svätý, opravdivý Bože, ktorý od večnosti rovnako 
pochádzaš od Otca i Syna. Zvelebujem Ťa, Tešiteľ môj, ktorý si zostúpil na 
apoštolov v podobe ohnivých jazykov, ktorý neomylne spravuješ katolícku 
Cirkev od jej počiatku a nás skrze sväté sviatosti posilňuješ. Ďakujem Ti za tú 
milosť, že si ma učinil vyznávačom pravej viery, bez ktorej sa nemožno páčiť 
Bohu. Ďakujem Ti za tie milosti, ktoré si mi udelil pri svätom krste a pri 
ostatných sviatostiach. Nevzdiaľuj sa odo mňa, môj Utešiteľ a chráň ma od 
každého hriechu.  

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Udeľ mi svojich sedem darov: dar múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, 
nábožnosti a bázne voči Bohu. 
Prosíme Ťa, Pane, daj, nech nám pomáha sila Ducha Svätého, aby milostivo 
očistila naše srdcia a zachránila nás od všetkého zla. Skrze Krista, nášho 
Pána. Amen. 
Bože, ktorý si srdcia veriacich naplnil svojím Duchom, daj, nech v jednote 
s Duchom Svätým, myslíme na dobro a nech sa radujeme z jeho útechy. Skrze 
Krista, nášho Pána. Amen. (modlitba.sk) 
……………………………………………………………………………………………………. 

Keby... 
Poliaci majú zaujímavý výraz „kdybanie“ alebo „kdybać“. Je odvodený od slova 

kdyby, nášho keby. Keď sa stane niečo nepríjemné a niekto kvôli tomu začne 

špekulovať, že sa to nemuselo stať, keby…, povedia, že je zbytočné „kdybać“. 

Aj v našom jazyku sa udomácňuje slovo kebovať, kebovanie. Zdá sa, že to kebovanie 

máme v krvi. 

Pri každom našom keby, by sme mali venovať pozornosť dvom skutočnostiam. Prvá: 

Robím to, čo sa odo mňa očakáva? Som na svojom mieste? A druhá: Napadlo nám 

niekedy, že všetko je v rukách Božích? Všetko je to súčasť jeho plánu? 

Každý z nás má svoje poslanie. Prijali sme určitú úlohu. Je veľmi dôležité, či si to 

uvedomujeme, a či ho plníme. Sú zanedbania, ktoré nemusia spôsobiť veľkú škodu. 

Dajú sa ľahko odstrániť. Ale sú zanedbania, ktoré prinášajú nenapraviteľné škody. 

Musím brať vážne to, že v istých službách niekto so mnou počíta. Spolieha sa na to, že 

som tam, kde mám byť, že robím to, čo mám robiť, robím to tak, ako to mám robiť, že 

robím v tom čase, kedy to mám robiť… Je teraz na mne, či som zodpovedný a 

nezanedbávam svoje poslanie. To je dôležitá otázka, ktorou sa musím vážne zaoberať. 

Rovnako je dôležité pri našom kebovaní skúmať, či to všetko, čo sa stalo, nie je 

súčasťou Božieho plánu? To on vytvoril alebo dopustil rôzne okolnosti, ktoré dali 

udalostiam taký vývoj, akého sme svedkami. Prečo sa vlastne zamýšľať nad tým, že to 

mohlo byť ináč?! Boh chcel, aby to bolo takto. Cez to všetko nám chce niečo povedať 

Pán, k niečomu usmerniť, k niečomu priviesť. Ak nechceme skúmať, čo nám Boh cez 

to všetko chce povedať, tak začíname snívať o inom vývoji udalosti používajúc 

čarovné keby. Ale to je nástroj pokušiteľa, ktorý nám závidí, že Boh nás vedie svojou 

cestou aj cez neúspechy, zlyhania, choroby a smrť. On vie rovno písať aj po krivých 

riadkoch. A pokušiteľ sústredí našu pozornosť na krivé riadky, zdrží nás pri nich, aby 

sme nevideli Boží zámer, aby sme sa nenechali ním viesť. 

Naučme sa využívať prítomný okamih, naučme sa v ťažkých situáciach pýtať sa, čo 

nám cez ne chce Boh povedať, pred čím nás chráni, k čomu nás vedie. (benediktini.sk) 

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

Oznamy 
- Upratovanie Hertník: Harčarufková 254, Maniková 255, Kunecová 256, Evinová 257  

- V pondelok bude votívna sv. omša k D. Svätému.  

- Od pondelka sa modlíme Anjel Pána. 

- Do konca mája sa modlíme májovú pobožnosť. 


