
  

 

9.Týždeň v Cezročnom období , cyklus  „B“ - prvopiatkový týždeň 

31.05.2021  Pondelok  
Pondelok 9. týždňa v Cezročnom 
období  

 

16:00 

 

 

 

18:00 

14:30 spoveď, 15:50 sv. prijímanie 

Hertník (zdr., B. poţ. a poďak. pre Boţenu - 70 

rokov - č. 216) 

 

17:00 spoveď, 17:50 sv. prijímanie 

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

rod. - 50 rokov - č. 4) 

01.06.2021  Utorok   
Svätého Justína, mučeníka 
(spomienka) 

07:00 

 

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

rod. - 40 rokov - č. 121) 

02.06.2021  Streda  
Streda 9. týždňa v Cezročnom 
období alebo Svätých Marcelína 
a Petra, mučeníkov 
(ľubovoľná spomienka) 
- večerné omše z nasledujúcej 
slávnosti! 

 

 

 

 

16:30 

 

17:45 

Vigília slávnosti Božieho Tela /Začiatok Novény 
k Najsv. Srdcu Ježišovmu  

KORGYM - spoveď+prijímanie 15:00 hod. 

 

Hertník (+Ján,+Helena,+členovia rodiny - č, 14) 

-č-d: 1-14 

Bartošovce (zdr., B. poţ. a posilu pre Annu 

Švirkovú - č. 70) 

03.06.2021                  1. štvrtok     
PRIKÁZANÝ SVIATOK – 
Najsvätejšieho Kristovho Tela 
a Krvi 
(slávnosť) 
- sv. Karola Lwangu a spoloč., 

muč. 
- modlíme sa za duch.  povolania! 

Svätíme ako v nedeľu! 

08:30 

 

10:00 

 

 

18:00 

Hertník (+Jaroslav,+rodičia - č. 216) 

- neurčené 

Hertník (za veriacich)+OLÁRIKY 

11:45 spoveď, 12:30 sv. prijímanie 

- neurčené 

Bartošovce (+Augustín Šinaľ - IV./21)

+OLTÁRIKY   

04.06.2021                  1. piatok    
Piatok 9. týždňa v Cezročnom 
období  

 

 

 

16:30 

 

 

 

 

19:00 

14:45 vylož. S. Olt. - Hertník+poklona! 

 

15:00 spoveď, 16:20 sv. prijímanie 

Bartošovce (+Jozef Horváth - č. 50) 

ADORÁCIA+odprosujúca pob. na prvý piatok! 

 

18:30 Hertník ADORÁCIA+odprosujúca pob. 

na prvý piatok! 

Hertník (za bratstvo Boţského Srdca - VI,/21) 

05.06.2021                  1. sobota      
Svätého Bonifáca, biskupa 
a mučeníka 
(spomienka) 
- večerné omše z nedele! 

16:30 

 

17:45 

Bartošovce (za ruţencové bratstvo - VI./21) 

 

Hertník (na úmysel Simonky N. .......) 

-č-d: 16-43 

06.06.2021               1. NEDEĽA  

10. nedeľa v Cezročnom 

období, cyklus „B“  

- sv. Norberta, bs. sa neslávi! 

07:30 

   

09:00 

 

10:30  

Hertník (za veriacich) 

-č-d: 45-60 
Bartošovce (zdr., B. poţ. a poďak. pre Ľubomíra 

s rod. - 50 rokov - č. 196) 

Hertník (+Ján, +Helena - č. 232) 

-č-d: 61-75 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA 
CIRKEV 
 FARNOSŤ SV. 
KATARÍNY  
ALEXANDRIJSKEJ  

Číslo 351 

MÁJ– JÚN 2021 

HerBartnícek 
 TRINITÁRNOSŤ  BOHA 

Trojjediný Boh je pre nás ťaţko pochopiteľný. Omnoho lepšie toto tajomstvo chápeme 

srdcom ako rozumom. Demonštruje to aj nasledujúca situácia: Učiteľka sa pýta jedného 

dievčatka: „Nebeský Otec je Boh, Jeţiš je Boh, Duch Svätý je Boh. Ako je to moţné?― 

Dievčatko sa na chvíľu zamyslí a povie: „Boh je priezvisko.―  

Deti vo svojej priamosti a nevinnosti dokáţu niekedy veľmi jednoducho pomenovať to, 

na čo my hľadáme náročné definície. Môţeme si skutočne Boha predstaviť ako nejakú 

rodinu?  

Svätý Ján Pavol II. v jednom zo svojich príhovorov vysvetlil tajomstvo Najsvätejšej 

Trojice takto: „Boh vo svojom najhlbšom tajomstve nie je samotár, ale rodina, 

pretože má v sebe otcovstvo, synovstvo a podstatu 

rodiny, ktorou je láska.“  
Všimnime si, ţe pápeţ nehovorí oTrojici AKOBY to bola 

rodina. On povedal, ţe Boh JE rodina – spoločenstvo. 

Ľudská rodina je len obrazom – symbolickým vyjadrením 

vzťahov v Boţskej Trojici a nikdy nemôţe naplno 

odráţať boţskú dokonalosť. Mnohí iní teológovia sa 

snaţili vyjadriť tajomstvo Trojice presným, ale zloţitým 

teologickým jazykom. Nie vţdy sa im to podarilo a práve 

v snahe podať čo najpresnejšiu definíciu Trojice, vzniklo 

v dejinách Cirkvi mnoho pomýlených náuk a bludov. 

Všetky definície nás vlastne majú iba povzbudiť k tomu, 

aby sme zatúţili po stretnutí sa s Otcom, Synom a Duchom Svätým v modlitbe a aj v 

ţivote, lebo oni sa naozaj chcú kaţdému z nás osobne zjaviť. 

Ţivotopisec sv. Františky de Chantal Paul Lorentz vo svojom diele „Dokonalá dáma― 

uvádza takúto udalosť z jej ţivota: Kým ţila ešte vo svete, raz na sviatok Najsvätejšej 

Trojice stretla na prechádzke troch pekných mladíkov, ktorí sa k nej priblíţili a prosili 

ju o almuţnu. Mladí ţobráci vytrvalo prosili pre Boţie meno, aby im dala nejakú 

almuţnu, lebo sú veľmi chudobní. Nemala však pri sebe peniaze, iba manţelov prsteň. 

Dala ho jednému z nich, aby ho predal a o peniaze sa podelil s ostatnými dvomi. Všetci 

traja sa jej pekne poďakovali a povedali, ţe je to dar pre všetkých troch, lebo všetci 

traja sú veľmi dobrí priatelia. Sväticu hneď zachvátil pocit prítomnosti troch boţských 

osôb, preto sa im hodila k nohám podobne, ako sa kedysi Abrahám poklonil trom 

tajomným muţom. 

 



  

 

Svätá Katarína Sienská sa modlí k večnej Trojici: „Preto keď som sa zhliadla v tebe, 

videla som, ţe som tvojím obrazom, lebo ty, večný Otče, mi dávaš zo svojej moci a zo 

svojej múdrosti, z tej múdrosti, ktorá je privlastnená tvojmu Jednorodenému. A Duch 

Svätý, ktorý vychádza z teba, Otče, i z tvojho Syna, dal mi dobrú vôľu, čím ma urobil 

hodnou lásky.―  

Svätý Bonaventúra v šľapajách sv. Dionýza zdôrazňuje, ţe základnou 

charakteristikou dobra je dávanie sa. Ak je Boh najvyšším Dobrom, ako to načrtol 

uţ filozof Platón, toto dávanie sa, čiţe komunikácia Dobra, sa musí uskutočňovať v 

nekonečnej miere. A to je moţné len v Bohu samotnom, teda v rámci Najsvätejšej 

Trojice. (Zdroj: Katolícke noviny)                                                                                                     

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

Modlitba k Najsvätejšej Trojici 
Sláva buď Bohu Otcovi, ktorý ma svojou všemohúcnosťou vyviedol z ničoty a 
stvoril na svoj obraz.  
Sláva buď Bohu Synovi, ktorý ma skrze svoje milosrdenstvo vykúpil z pekla a 
otvoril mi brány nebies.  
Sláva buď Bohu Duchu Svätému, ktorý ma svojou milosťou posvätil pri svätom 
krste a ešte neprestajne posväcuje nespočetnými milosťami, ktoré 
každodenne prijímam z jeho nekonečného dobrodenia.  
Sláva buď všetkým trom božským osobám, Najsvätejšej Trojici, ako bolo na 
počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.  
Klaniam sa ti, Najsvätejšia Trojica, ctím ťa a s najponíženejšou vďačnosťou ti 
vzdávam vďaky, že si nám zjavila toto slávne a nepochopiteľné tajomstvo. 
Prosím ťa, udeľ mi milosti, aby som až do smrti zotrval vo vyznávaní tejto 
viery, a tak si zaslúžil uvidieť a chváliť v nebi po všetky veky jediného Boha v 
troch osobách, v ktorého už tu na zemi pevne verím: Boha Otca, Boha Syna, 
Boha Ducha Svätého. Amen. (Zdroj: Internet) 

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

Otče náš… Mechanicky sme si zvykli odriekať túto modlitbu. Ráno, večer – 

podľa toho ako kto. Naše myšlienky blúdia, sme nesústredení, hneď sme na konci, 

uspokojíme sa tým, ţe sme si odbavili povinnosť.  

Keď nie sme vyslyšaní v modlitbe, hneď sme smutní a nešťastní. Ale ako sa 

modlíme... nad tým uţ neuvaţujeme! Treba sa nám započúvať do slov, ktoré sa 

„skrývajú― v Očenáši. Modliť sa ich máme sústredene. Objavovať krásu, vznešenosť a 

zmysel tejto modlitby. Radšej krátko a úprimne. Myslieť na Toho, komu to hovoríme. 

My si myslíme, ţe máme radi Boha, modlíme sa k Nemu. Ale ak mám rád Jeho, tak 

mám mať rád kaţdého človeka, On je vo všetkých ľuďoch. Inak to nejde. Nie je moţné 

milovať Boha, ale suseda – toho nie! Mám milovať všetkých ľudí. Lásku k človekovi 

prejavujem v odpustení. Veď ak Boh nám odpúšťa aj ja mám odpúšťať. Aj toto mi 

pripomína modlitba, ktorá nás má zmysluplne sprevádzať v našom ţivote. (z 

duchovných cvičení) 

 

 

OZNAMY 
1. Sviatosť pokánia – môţete prijať pred sv. omšou, aj po sv. omši, okrem nedele 

a sviatkov. - Spovedanie prvopiatkové nebude, spoveď a duch. sluţba len individuálne 

medzi omšami + presne vyznačené časy! K chorým len v mimoriadnych prípadoch! 

2. MESIAC jún je mesiac úcty Boţského Srdca. Modlíme sa litánie k Boţskému Srdcu. 

3. Fatimská poboţnosť je pred večernými sv. omšami. 1 hodinu pred! 

4. Bohuznáma osoba obetovala na kostol 50 € Bohuznámy obetoval 200 €! PBz! 

5. Prvoprijímajúce deti preţívali svoj tzv. „Biely týţdeň― po 1. sv. prijímaní. Oblečení 

v sviatočných šatách prichádzali k sv. prijímaniu. Sprevádzajme ich aj naďalej 

modlitbou o posilnenie viery a roznietenie lásky k Pánu Jeţišovi, aby s ich vekom 

rástol aj ich vzťah k nemu. 

6. Novéna – Od stredy sa modlíme deviatnik k Najsv. Srdcu Jeţišovmu. Pre kaţdého 

z nás je to moţnosť uţšieho spojenia s Jeţišovým Srdcom, zvlášť pre členov Bratstva 

Boţského Srdca Jeţišovho. Odporúčajme mu srdcia našich blízkych a v tých dňoch 

prosme o ich pretvorenie podľa Jeţišovho Srdca.  

7. Sviatok Božieho Tela – v tomto roku oslávime v obmedzenom reţime. 

Eucharistická procesia bude iba na nádvorí farského a filiálneho kostola. O to viac 

dbajme o účasť na poklone Oltárnej Sviatosti. Oltáriky pripravia: I. Bratstvo B: Srdca, 

II. Ruţencové bratstvo, III. Modlitby matiek, IV. Modlitby otcov alebo ostatné 

spoločenstvá.  Pri záverečnom poţehnaní procesie za obvyklých podmienok (stav 

milosti posväcujúcej) moţno získať úplné odpustky a obetovať ich za seba alebo za 

duše v očistci. - Sviatok Najsv. Kristovho Tela a Krvi je prikázaným sviatkom. 

Zaväzuje nás pod ťaţkým hriechom účasťou na sv. omši (v súčasnosti platí dišpenz) 

a zdrţiavaním sa telesných prác a nákupov. 
8. Sčítanie obyvateľstva – informácia: "Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania 

obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli 

pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma 

spôsobmi: Moţno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa 

sčítať (čo je najlepšie). Alebo moţno zavolať na obecný/mestský úrad a poţiadať, aby k 

vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA 

PODVODNÍKOV. 

Ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať 

preukazom asistenta! Sluţba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. 

Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je uţitočné pre našu obec/naše mesto, i pre našu 

Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!" 

 - Upratovanie Hertník: Vavreková 257, Lenártová 286,Tilická 258, Kohutová 81 

- Zbierka ma masmédiá:Hertník 170 €, Bartošovce 235 € 

Oznam pre členov RB - Živého ruženca  
V nedeľu 6. 6. 2021 o 14,00 hod. sa uskutoční výmena ružencových tajomstiev za 

prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. 

Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia stretávania sa, prosíme  členov RB - Ţivého 

ruţenca, aby výmenu tajomstiev v prípade viacerých členov v domácnosti uskutočnil 

len jeden člen. Prosíme členov RB, aby sme sa všetci o 14,00 hod. v modlitbe 

duchovne spojili. Poboţnosť bude streamovaná cez internet, pri ktorej bude podaná 

informácia o činnosti a hospodárení RB za rok 2020.    


