
  

 

12. Týždeň v Cezročnom období , cyklus  „B“ 
Oznamy:   
- Upratovanie Hertník: Hornáčková 264, Majdáková 264, Tarasovitšová 264, Poláková 264 
- Spovedám 1/2 hod. pred sv. omšou podľa potreby aj po sv. omši /okrem nedieľ a prikázaných sviatkov/. 
- 26.6.. t.j. sobota bude EMfest na Starých Horách. Povzbudzujem na toto medžugorské stretnutie. Vaša účasť 
bude pre mňa povzbudením pri službe prednášky a adorácie /program: viď plagát na výveske/. https://
www.emfest.sk/program/ 
 

21.06.2021  Pondelok  
Svätého Alojza Gonzágu, rehoľ-
níka 
(spomienka) 

 
08:00 

 
16:45 

 

 
Hertník (+Jozef - č. 218) 
 
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre rod Vaľ-
kovú a Greššovu - č. 140) 

22.06.2021  Utorok   
Utorok 12. týždňa v Cezročnom 
období 
alebo Svätého Pavlína z Noly, bis-
kupa 
alebo Svätých Jána Fišera, biskupa, 
a Tomáša Morusa, mučeníkov 
(ľubovoľná spomienka) 

 
07:00 

 
 
 

 
Bartošovce (+starí rodičia Herstekoví a Lazuro-
ví - č. 65) 
 
                                                                   AIO 

23.06.2021  Streda  
Streda 12. týždňa v Cezročnom 
období 
 

 
07:00 

 
08:00 

 
Hertník (+Elena Stachurová - III./21)  
 
Bartošovce (+Alojz,+Ján - č. 194) 

24.06.2021   Štvrtok     
Narodenie svätého Jána Krstite-
ľa 
(slávnosť) 

 
16:45 

 
18:00 

 
Hertník (+Ján,+Anna - č. 123) 
 
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre rod. 
Františka Čecha - č. 128)   

25.06.2021   Piatok    
Piatok 12. týždňa v Cezročnom 
období  

 
07:00 

 
08:15 

 
Bartošovce (+Ľudovít,+Justína,+Ondrej,+Mária 
- č. - 71)   
Hertník (Karol,+Mária - č. 228) 

26.06.2021     Sobota      
Sobota 12. týždňa v Cezročnom 
období 
alebo Panny Márie v sobotu 
(ľubovoľná spomienka) 

— — 
 
 
                                 Staré Hory (za veriacich - 
29.6.21_sv. Pt a Pv) 

27.06.2021     NEDEĽA  
13. nedeľa v Cezročnom ob-
dobí, cyklus „B“ 

 
07:30  

 
 

09:00 
 
 

10:30  

                           
Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Martu - 80 
rokov - č. 213) 
 
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak.  rodín Pu-
chalík - č. 125/č. 102)  
 
Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Jozefa Sta-
churu - 90 rokov - č. 267) 
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 Povzbudenie k návratu na bohoslužby 

 
Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa 
všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k 
osobnej účasti na bohoslužbách. Vplyvom okolností bola 
táto účasť dlhý čas zakázaná alebo limitovaná. Vďaka 
zlepšujúcej sa situácii je však stále viac možné chrámy bez 
ťažkostí navštevovať. 
Mediálne prenosy liturgií poskytli vzácnu pomoc v pande-
mických časoch, nemôžu však natrvalo nahradiť osobnú 
prítomnosť na liturgii. Bolo by nesprávne, keby sme si na 
slávenia pred obrazovkami zvykli alebo sme ich pokladali 
za plnohodnotnú alternatívu. 
Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska 
všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bo-
hoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. 
Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva 
chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým 
prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situá-
cia. 
Všetkým ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrej-
me, so starostlivým dodržaním platných opatrení. Kňazi nech veriacich vedú k 
ďalšiemu prehlbovaniu horlivosti a k chápaniu dôležitosti spoločnej oslavy Bo-
ha na liturgických zhromaždeniach. (TK KBS) 
——————————————————————————————————————- 

Svätý Ján - Pánov predchodca 
 

Bol ešte chlapec, keď odišiel na púšť, svätý odvážlivec: odev z ťavej srs-
ti, kožený pás na bedrách, bývanie pod holým nebom, kde treba vystáť 
chlad noci, horúčavu dňa, dobu dažďov i presúvajúcich sa pieskových 
mračien. Pokrm: poľný med a kobylky. Jedno je ťažko zohnať, druhé je 
ťažko zjesť. – Okolo tichá a nemá púšť, samota, dokonalá odlúčenosť od 
ľudí. Takto sa pripravuje Ján na svoje budúce povolanie. 
 
Kresťanstvo – a najmä služba evanjeliu vyžaduje silných, otužilých 
ľudí, navyknutých na tvrdosť a odriekanie. 



  

 

„On musí rásť, a mňa musí ubúdať.“ (por. Jn 3, 26-30) 
Krstiteľ týmito slovami hovorí veľmi veľa i mne. Táto jeho veta mi mu-
sí byť zákonom pri každom apoštolskom podnikaní. – Ja smiem byť 
len ako Ján – len Pánovým predchodcom v ľudských srdciach, ktoré 
on mieni pomocou mňa dobyť a zaujať. 
Pánov predchodca Ján bol obranca manželstva, za ktoré v obrane po-
ložil hlavu, hoci mal pred sebou také méty, taký apoštolát = byť pred-
chodcom Pánovým. 
Išiel tak na obranu manželstva, že stratil pritom hlavu v Herodesovom 
väzení. 
Krajšieho ochrancu našich manželstiev, manželskej jednoty, ako je 
Ján Krstiteľ, by sme nenašli.  
......................................................................................................... 

Samočistenie duše 
V prírode okolo seba vidíme rovnováhu či poriadok, ktorý prospieva podmienkam 
života. Ak sa tento poriadok naruší – keď životné prostredie ohrozujú škodlivé vply-
vy – v prírode existujú určité procesy pôsobiace ako obranné mechanizmy, ktoré jej 
do určitej miery pomáhajú vysporiadať sa s negatívnymi zásahmi a obnoviť stav po-
trebný pre zdravý vývin živých organizmov. Príkladom takých ozdravných procesov 
je samočistenie vody. Rieka má spoločným pôsobením viacerých 
faktorov schopnosť zbavovať sa nečistoty. Keď zastavíme alebo 
aspoň obmedzíme jej kontaminovanie, v rieke sa obnoví prúd čis-
tej vody akoby sám od seba.  
Čas strávený pri adorácii by sme mohli  prirovnať k procesu samo-
čistenia v duši. Možno stačí iba na chvíľu obmedziť škodlivé 
vplyvy hluku, stresu a nesústredenosti, ktorými na nás dolieha 
dnešný svet, a pobudnúť trochu v tichu a samote.  
Zo všetkých stvorených vecí v sebe najhlbšiu pečať Božej podoby 
nesie ľudská duša. Ak sa dokážeme aspoň na krátky čas zastaviť 
a spočinúť pri adorácii, vo svojom vnútri môžeme objaviť modlitbu vychádzajúcu z 
duše ako čistý pramienok.  
„Lebo toto hovorí Pán, Jahve, Svätý Izraelov: ‚Návratom a pokojnosťou budete oslo-
bodení, v tichosti a dôvere je vaša sila‘“ (Iz 30, 15) (z duchovných cvičení) 
————————————————————————————————————— 

B y s t r ý   z r a k , š e d ý   z á k a l,   s l e p o t a … 

Každému je zrejmý význam výrazov v nadpise. Zároveň si uvedomujeme, ako sa 
zväčšujú ťažkosti pri slabnúcom zraku. Vďaka telesnému zraku sa môžeme bezpečne 
pohybovať a orientovať. Pre človeka sú však oveľa dôležitejšie „oči duše a uši srd-
ca“. Pozorne sa „pozerajme“ na nasledujúce riadky, ktorými nás chce sv. biskup Teo-
fil priviesť nielen k počúvaniu, ale i poslúchaniu: 
Ak povieš: Ukáž mi svojho Boha, poviem ti: Ukáž mi svojho človeka a ja ti ukážem 
svojho Boha. Ukáž, či oči tvojej duše vidia a uši tvojho srdca počujú.  
Lebo ako tí, čo vidia telesnými očami, vnímajú, čo sa deje v tomto pozemskom živo-
te, a zisťujú, čo sa od čoho líši, ako svetlo a tma, biele a čierne, mrzké a pôvabné, 
ladné a neohrabané, primerané a zveličené, nadmerné a okyptené — a to isté treba 
povedať, aj čo sa týka sluchu, o prenikavých, hlbokých alebo príjemných zvukoch —
, tak je to aj s ušami srdca a očami duše, aby mohli vidieť Boha.  

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Boha vidia tí, ktorí ho vidieť môžu, tí, čo majú duchovné oči otvorené.  
Všetci majú oči, ale niektorí ich majú zakalené a nevidia svetlo slnka. Ale ak slepí ne-
vidia svetlo, to ešte neznamená, že slnko nesvieti; slepí to musia pripísať sebe a svojim 
očiam. Tak máš aj ty oči svojej duše zakalené svojimi hriechmi a zlými skutkami. Du-
ša človeka má byť čistá ako vyleštené zrkadlo. Ak nasadá na zrkadlo hrdza, človek si v 
ňom nemôže vidieť tvár. Tak ani človek, ktorý má v sebe hriech, nemôže vidieť Boha.  
Ale ak chceš, môžeš ozdravieť. Zver sa lekárovi a on sníme beľmo z očí tvojej duše i 
srdca. Kto je to ten lekár? Boh, ktorý lieči a oživuje Slovom a múdrosťou.  
Boh všetko stvoril Slovom a múdrosťou: veď „jeho slovom povstali nebesia a dychom 
jeho úst všetky ich voje“. Jeho múdrosť je nesmierna. Boh s múdrosťou položil zákla-
dy zeme, s rozvahou pripravil nebesia, jeho myšlienkou sa rozovreli priepasti a oblaky 
kropili rosu.  
Ak toto pochopíš, človeče, a budeš čisto, sväto a spravodlivo žiť, môžeš uvidieť Boha. 
Ale najprv musí byť v tvojom srdci viera a bázeň pred Bohom, až potom toto pocho-
píš. Keď zvlečieš smrteľnosť a oblečieš sa do nesmrteľnosti, potom uvidíš Boha podľa 
svojich zásluh. Lebo Boh vzkriesi spolu s dušou i tvoje telo pre nesmrteľnosť, a keď sa 
staneš nesmrteľným, uvidíš Nesmrteľného, ak mu teraz uveríš. (z knihy svätého biskupa 
Teofila Antiochijského Autolykovi) 
——————————————————————————————————————————— 

Dobrá správa  
Chlapík stretne na ulici dvoch známych hluchonemých. Jeden sa hrozne rozčuľuje, 
snaží sa posunkami niečo povedať tomu druhému. Ale ten je otočený chrbtom a hrozne 
sa smeje. Chlapík sa ho pýta, čo sa stalo. "Ale, chce sa hádať, a ja sa nechcem poze-
rať." 
Stáva sa to pomerne často, človek je smutný, utrápený, prestrašený, nahnevaný, skla-
maný, hladný, alebo niečo..., a druhí si to ani nevšimnú. Malé deti môžu aspoň, zdanli-
vo bez príčiny, vrešťať, kričať, hádzať sa o zem alebo sa ofučať. Ale čo my dospelí?! 
My také veci predsa nerobíme... 
——————————————————————————————————-- 

Hľadajte Boha 
Jedna z najkratšich kníh Starého zákona je kniha proroka Habakuka. V troch 
krátkych kapitolách sme svedkami úžasnej zmeny prorokovho pohľadu na ži-
vot. Na začiatku knihy je prorok znechutený, poznačený 
smútkom, trápením, bolesťou a na konci knihy je napl-
nený úžasnou radosťou. Ako to, že Habakuk začína 
knihu nárekom a končí piesňou chvál? Čo spôsobilo 
takú zmenu?  
Odpoveď u Habakuka nájdeme v slovách Pána. Potom, 
ako Boh ohlásil súdy, prorok počuje slová: „spravodlivý 
však bude žiť pre svoju vernosť“ (2,4), tiež prísľub: 
„Lebo zem bude plná poznania Pánovej slávy“ (2,14) a 
uistenie: „Pán je však vo svojom chráme, nech pred 
ním zamĺkne celá zem“ (2, 20). Keď to prorok počul, spadlo z neho znechute-
nie. Prísľub Pána ho vyviedol z hlbokej depresie. Upretím pohľadu na Pána 
povzniesol sa nad neradostné okolnosti a našiel v Bohu zdroj trvalej ra-
dosti. To je návod i pre naše znechutenia, rezignácie, trápenia. Hľadať Boha 
a srdce nám oživne. 


