
  

 

29.06.2021  Utorok   
PRIKÁZANÝ SVIATOK – 
Svätých Petra a Pavla, apoštolov 
(slávnosť) 
- Svätíme ako nedeľu, nekonáme 
ťažké telesné práce okrem povinne 
platenej práce. Nenakupujeme! 

 

08:00 

 

 

 

17:15 

 

 

18:30 

Spoveď pred prvým piatkom od 07:15 hod. 

Hertník (zdr., B. pož. a  poďak. a posilu vo viere 

pre rodinu - č. 28) 

 

Spoveď pred prvým piatkom od 16:00 hod. 

Bartošovce (zdr., B. pomoc a ochranu ku cti sv. 

Jozefa - č. 113) 

 

Hertník (+Ján Tarasovič - č. 235) 

30.06.2021  Streda  
Streda 13. týždňa v Cezročnom 
období alebo Prvých svätých 
mučeníkov Cirkvi v Ríme 
(ľubovoľná spomienka) 

07:00 

 

08:15 

 

 

Hertník (+Helena Semaneková - I./JÚN´21) 

 

Bartošovce (poďak. P. Bohu za šk. rok žiakov, 

študentov a učiteľov)  - votívna sv. omša na záver 

šk. roka! 

Spoveď pred prvým piatkom do 10:00 hod. 

01.07.2021               1. štvrtok     
Štvrtok 13. týždňa v Cezročnom 
období  
- modlíme sa za duchovné 
povolania! 

 

16:00 

 

 

17:15 

Spoveď pred prvým piatkom od 14:00 hod. 

Hertník (+Emil Michel - č.     )  - votívna sv. 

omša na záver šk. roka! 

 

Bartošovce /ku cti a chvále D. Sv./ (zdr., B. pož. 

a ochranu rodiny - č. 113) 

ADORÁCIA po sv. omši! 

                          Stretnutie snúbencov 18:30 

hod. Bartošovce kostol! 

02.07.2021                  1. piatok    
Návšteva Preblahoslavenej 
Panny Márie 
(sviatok) 
sv. omša zo sviatku! 
 
- odprosujeme Božské Srdce za 
hriechy celého sveta a dávame 
vynáhradu! 

16:00 

 

 

 

 

17:45 

Bartošovce (za ružencové bratstvo - VII/21) - po 

sv. omši  

 

Vylož. S. Olt. 14:00 hod.,  POKLONA do 

17:45, ODPROS. POB. na prvý piatok! 

Hertník (za bratstvo Božského Srdca - VII/21) 

 

03.07.2021                      1. sobota      
Svätého Tomáša, apoštola 
(sviatok) 
- sv. omša zo sviatku! 
 
- odprosujeme Nepoškrv. Srdce P. 
Márie za úrážky voči nej i voči jej 
Synovi J. Kristovi! 

07:30 

 

 

 

09:15 

 

 

Hertník (za ružencové bratstvo - VII/21) -

fatimská sobota /s kňazom/                                  

 

 

Bartošovce (+Augustín Š. - V.) - fatimská 

sobota /bez kňaza/, zač. 08:15 hod. 

04.07.2021           1. NEDEĽA  

14. nedeľa v Cezročnom 

období , cyklus „B― 

- sv. Alžbety Portugalskej, sp. - 

neslávi sa! 

 
07:30 

 
 

09:00 
 

10:30  
 
 

 
Hertník (zdr. B. pož., dary D. Sv. a život podľa  
Božej vôle pre Luciu Stachurovú - 30 rokov) 
 
Bartošovce (+Tomáš,+Albert,+príbuzní - č. 22) 
 
Hertník (zdr., B. pož. a  poďak. pre deti - č. 187) 
           13:30 vylož. S. Olt. /súkr. Poklona/ 
14:00 pobožnosť /Euch. adorácia/ 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA 
CIRKEV 
 FARNOSŤ SV. 
KATARÍNY  
ALEXANDRIJSKEJ  

Číslo 355 

JÚN—JÚL 2021 

HerBartnícek 
 

Dve podmienky, aby nás Ježiš uzdravil 
Evanjelium opisuje dva zázraky (porov. Mk 5,21-43), ktoré urobil Ježiš, pričom 

ich vyobrazuje ako určitý druh víťazného pochodu za život. 

Najprv evanjelista rozpráva o istom Jairovi, jednom z predstavených synagógy, ako 

prichádza k Ježišovi a prosí ho, aby išiel do jeho domu, 

lebo jeho dvanásťročná dcérka umiera. Ježiš súhlasí 

a ide spolu s ním; avšak, ešte počas cesty ich dostihne 

správa, že dievča umrelo. Môžeme si predstaviť, ako 

na to asi zareagoval jej otec. Ježiš mu ale hovorí: 

„Neboj sa, len ver!― (v. 36). Keď prišli do Jairovho 

domu, Ježiš nechal odísť von trúchliaci ľud – boli tam 

totiž i  takzvané ženy-plačky, ktoré nahlas nariekali – 

a vstúpil do izby dievčaťa iba s jeho rodičmi a tromi 

svojimi učeníkmi. Potom povedal dievčaťu: „Dievča, 

hovorím ti, vstaň!― (v. 41). Nato dievča hneď vstalo, akoby sa len bolo zobudilo 

z hlbokého spánku (porov. v. 42). 

Doprostred rozprávania o tomto zázraku vkladá Marek hneď ďalšie: uzdravenie ženy 

trpiacej na krvotok, ktorá ozdravela len čo sa dotkla Ježišovho odevu (porov. v. 27). Tu 

do popredia vystupuje fakt, že viera tejto ženy pritiahla – chce sa mi až povedať, že si 

„ukradla― – Božiu spásonosnú silu, ktorá je v Kristovi, ktorý keď zacítil, že „z neho 

vyšla sila―, snažil sa zistiť, kto to bol. Keď sa žena – s veľkým zahanbením – dostavila 

pred neho a priznala všetko, on jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila― (v. 34). 

Máme tu teda dva, cez seba prepletené príbehy, no s jedným spoločným stredobodom: 

tým je viera. Príbehy predstavujú Ježiša ako prameň života; ako toho, ktorý 

navracia život tomu, kto sa mu vo viere úplne odovzdá. Dvaja protagonisti, t. j. otec 

dievčaťa a chorá žena, nie sú Ježišovými učeníkmi, a predsa boli vypočutí pre svoju 

vieru. Veria v toho muža. Z tohto môžeme pochopiť, že na Pánovej ceste sú vítaní 

všetci: nikto nesmie mať pocit, že je len votrelec, že je len trpený alebo nemá na to 

právo. Aby človek mohol pristúpiť Ježišovmu srdcu, je tu len jediná podmienka: cítiť 

potrebu uzdravenia a zveriť sa do jeho rúk. 

Spýtam sa vás: cíti každý z vás, že potrebuje uzdravenie? Uzdravenie z niečoho, z 

nejakého hriechu, z nejakého problému? A ak áno, veríte v Ježiša? Toto sú totiž dve 

podmienky na to, aby sme boli uzdravení, aby sme mali prístup k jeho srdcu: cítiť, že 

potrebujeme uzdravenie a zveriť sa do jeho rúk. 



  

 

Ježiš prichádza objaviť tieto osoby v dave a vytŕha ich z anonymity, vyslobodzuje ich 

zo strachu žiť a nabrať odvahu. Robí to pohľadom a slovom, ktoré im dávajú opäť 

vykročiť po mnohých utrpeniach a ponižovaniach. Aj my sme povolaní naučiť sa 

a napodobňovať tieto slová, čo oslobodzujú, a tieto pohľady, čo prinavracajú vôľu žiť 

tým, ktorým chýba. 

V tejto evanjeliovej stati sa prelínajú 

témy viery a nového života, ktorý Ježiš prišiel 

ponúknuť všetkým. Po vstupe do domu, kde 

mŕtvo leží to dievča, vyháňa von všetkých, čo 

robia rozruch a bedákajú (porov. v. 40), a 

hovorí: „Dievča neumrelo, spí― (v. 39). Ježiš 

je Pán, a pred ním je fyzická smrť ako spánok: 

nie je dôvod si zúfať. Pred inou smrťou treba 

mať strach: smrťou srdca stvrdnutého zlom! 

Tejto smrti sa nám naozaj treba báť! 

Keď zacítime, že máme stvrdnuté srdce; srdce, 

ktoré sa zatvrdzuje a – dovolím si ten výraz – srdce, ktoré je mumifikované, musíme 

mať z toho strach. Ide totiž o smrť srdca. Ale ani hriech, ani mumifikované srdce, nie 

sú pre Ježiša tým posledným slovom, lebo on nám priniesol nekonečné milosrdenstvo 

Otca. A ak sme aj padli veľmi hlboko, jeho vľúdny a mocný hlas k nám dorazí: 

„Hovorím ti, vstaň!― Je nádherné počuť tieto Ježišove slová adresované každému 

z nás: „Hovorím ti, vstaň! Choď! Hore sa, odvahu, vstávaj!― A Ježiš prinavracia život 

dievčaťu a prinavracia život uzdravenej žene: život a vieru obidvom. 

Prosme Pannu Máriu, aby nás sprevádzala na našej ceste viery a konkrétne 

prejavovanej lásky, najmä voči tým, čo sú v núdzi. A prosme o jej materinský príhovor 

za našich bratov, ktorí trpia na tele i na duchu. (Z príhovoru pápeža Františka) 

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

5 dôležitých otázok: Som človek odvahy alebo strachu? 
 
Byť odvážny v malých veciach 

Mať odvahu hovoriť a konať si nevyžadujú len mimoriadne situácie. Ani si nemusíme 

zvoliť skok z lietadla, aby sme si potvrdili, že sme odvážni. Či si to uvedomujeme 

alebo nie, každý deň sme pozvaní v malých všedných momentoch k voľbe konať 

v odvahe a dôvere alebo v strachu a neistote. Čo prežívam a ako konám ja? 

1. Dokážem s dôverou odovzdať svoju situáciu Bohu? 

Alebo ju pevne držím vo svojich rukách a chcem ju vyriešiť „radšej― sám? Viem 

problém odovzdať celý alebo len jeho časť? V čase, keď sa nám darí, sme zdraví 

a cítime radosť, to ide akosi samo. Ale čo keď príde chvíľa beznádeje, smútku, odíde 

zdravie? 

Zveriť situáciu do rúk Toho, ktorý nás pozná. Dôverovať. Toto všetko neznamená 

moju pasivitu v danej veci, práve naopak. Znamená to byť v nej spolu. Znamená to, že 

hoci vo veci aktívne konám, verím, že danú situáciu má v rukách Boh a ja sa nemusím 

báť, ako dopadne. Dokonca i vtedy, keď nedopadne podľa mojich predstáv. Boh vie, 

prečo sú závery také, aké sú. My to zistíme neskôr.  

 

 

2. Mám odvahu uveriť, že som Bohom milovaný/milovaná? 

Mnohí z nás si neodniesli zo svojich rodín skúsenosť, aké to je byť prijatý a milovaný, 

aké je to žiť v bezpečnom vzťahu plnom dôvery. Tu zrazu prichádza Boh so svojím 

„milujem Ťa―. Prijať toto pozvanie lásky si vyžaduje našu odvahu dôverovať. 

A následne aj s odvahou vykročiť. 

Vnímať lásku znamená mať s ňou skúsenosť, prežiť ju. Tu sa nám opäť nenútene 

pripomína Veľkonočná obeta kríža, keď Boh z lásky ku mne posiela svojho jediného 

syna, ktorý dobrovoľne zomiera. Z lásky ku mne. 

3. Mám odvahu žiť svoju vieru autenticky? 

Čo sa deje v mojom vnútri, ak som postavený pred situáciu verejne vyznať svoju 

vieru? Cítim sa bezpečne pri modlitbe v priestore svojej izby či chrámu, ale viem svoju 

vieru potvrdiť nemenným postojom i v neznámom, menej komfortnom prostredí? 

Napríklad v práci, obchode, na ihrisku s dieťaťom? Ponúkam osobný príklad, že takýto 

život je radostnejší? Nepotrebujem druhému človeku citovať naučené verše z Písma, 

ide o to, či ich dokážem žiť ja sám. 

Práve vo Sv. písme si môžeme všimnúť, že Ježiš viac koná ako rozpráva. Je príkladom 

svojim učeníkom. Skôr ako prehovorí, predstavuje „nový model správania sa v praxi―. 

Takto koná aj v prostredí, kde reálne hrozí, že nebude „hneď― pochopený, alebo 

dokonca vôbec. Vie však, komu uveril. 
(pokračovanie v nasledujúcom čísle) 

texty neprešli jazykovou úpravou 

——————————————————————————————————— 
13. Týždeň v Cezročnom období , cyklus  „B“,  prvopiatkový 

týždeň 
Oznamy:   
- Upratovanie Hertník: Bogdanová  291, Bortňáková 266, Szkorupská 175,  Ciglariková 334 

- Spovedanie pred a po sv. omši podľa potreby okrem nedele a prikázaných sviatkov. + Spovedanie pred 

prvým piatkom. Povzbudzujem k sv. spovedi pred prázdninami, aby naša duša bola vždy pripravená na 

odchod z tohoto sveta a bola v Božej milosti. 30. júna končí dišpenz od nedeľnej a prikázanej sv. omše sv. 

omše. Nastáva povinná účasť (KBS)! 

- K chorým na požiadanie /dáme si vedieť/ počas týždňa. To isté platí pre KORGYM a Domov 

dôchodcov. 

- Pán Boh zaplať za milodary na Dobročinnú zbierku Sv. Otca /―cent sv. Petra―/.  

- Ďakovná sv. omše na záver šk. roka - na poďakovanie /votívna sv. omša/ bude v stredu - Bartošovce a vo 

štvrtok - Hertník, aby žiaci, študenti, rodičia a učitelia mohli individulne prísť na sv. omše. V rámci prac. 

týždňa šk. roka (v závere šk. roka) sa ešte neodporúča organizovať žiakov vo veľkom spoločenstve.  

- Odpustky 29.6.: Veriaci, ktorý dnes zbožne používa nábožné predmety (napr. ruženec, škapuliar, 

krížik...) požehnané pápežom alebo biskupom, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. K 

tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery. Veriaci, ktorý dnes (od poludnia 28.6. do polnoci 29.6.) navštívi 

katedrálny chrám alebo baziliku „minor― a tam sa zbožne pomodlí Otčenáš a Verím, môže za obvyklých 

podmienok získať úplné odpustky. 

- Ak sú možnosti, využívajte príležitosť ísť na púť,  či inú duchovnú akciu. 

28.06.2021  Pondelok  
Svätého Ireneja, biskupa 
a mučeníka (spomienka) 
- večerné sv. omše z 
nasledujúcej slávnosti! 

 

 

—- 

 

 

—— 


