
  

 

15. Týždeň v Cezročnom období , cyklus  „B“ 
Oznamy:   
- Upratovanie Hertník: Goliašová 276, Stachurová 267, Fertaľová 269, Chomová 270 
- Povzbudzujem k účasti na púť do Gaboltova. 
- Spovedám pred a po sv. omši. 

12.07.2021  Pondelok  
Pondelok 15. týždňa v Cezroč-
nom období  
 

 
16:45 

 
18:00 

 

 
 Hertník (za duše v očistci - č. 229) 

 
Bartošovce (+Ján Greif - 1. výr. - č. 178) 

13.07.2021  Utorok   
Utorok 15. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Svätého Henricha 
(ľubovoľná spomienka) 

 
16:45 

 
18:00 

 
Bartošovce (+Mária - č. 54) 

 
Hertník (+Elena Stachurová - IV./21) 
Po sv. omši ADORÁCIA 

                                            

14.07.2021  Streda  
Streda 15. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Svätého Kamila z Lellisu, 
kňaza  
(ľubovoľná spomienka) 

 
08:00 

 
Bartošovce (+Anna Slabá - 1. výr. - č. 94) 

15.07.2021   Štvrtok     
Svätého Bonaventúru, biskupa a 
učiteľa Cirkvi  
(spomienka) 

 
16:45 

 
 

18:00 

 
Hertník (zdr., B. pož. pre Adriána /15 rokov/ a 
všetkých vnukov - č. 173 

 
Bartošovce - KU CTI A SLÁVE D. SVӒTÉHO 
(+rodičia,+st. rodičia, +členovia rodiny - č. 121) 
Po sv. omši ADORÁCIA 

16.07.2021   Piatok    
Piatok 15. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Preblahoslavenej Panny Má-
rie Karmelskej  
(ľubovoľná spomienka) 

 
 

08:00 

 
 
Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Máriu - 95 
rokov života - č. 9) 

 
                                       súkr. (za veriacich - z 18.7.21/15.neB)) 

17.07.2021     Sobota      
Svätých Andreja-Svorada a Be-
nedikta, pustovníkov  
(spomienka) 

07:00 
 
 

08:15 

Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Jána s rod. - 75 
rokov života - č. 278)  
 

Bartošovce (za novomanželov Miloša a Teréziu 
Dubňanských) 

  GABOLTOV 

18.07.2021     NEDEĽA  
16. nedeľa v Cezročnom ob-
dobí, cyklus „B“ 

 
07:00  

 
08:15 

 
 

09:30  

                           
Hertník (zdr., B. pož. pre Julku - č. 289) 

 
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Štefániu a 
Lenku - č. 102) 

 
Hertník (zdr., B. pož. pre Martu - 60 rokov - č. 17) 
 
                                              Pobožnosť nebude! 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA 
CIRKEV 
 FARNOSŤ SV. KA-
TARÍNY  
ALEXANDRIJSKEJ  

Číslo 357 

JÚL 2021 

HerBartnícek 
 

 Panna Mária Karmelská  
(Škapuliarska) 

Pohorie Karmel vo Svätej zemi oddeľuje Galileu a Samáriu. V súčasnosti sa volá Džé-
bel Már Aljás. Najvyšší bod sa nachádza 552 metrov nad morom. Na poslednom vý-
bežku, kde sa kolmo do mora spúšťa skalná stena, stojí kláštor karmelitánov. Je tam 
nádherný mramorový chrám, zasvätený Panne Márii.  
V pohorí je veľa jaskýň, do ktorých sa dá dostať len úzkymi chodníčkami. V jednej z 
týchto jaskýň žil prorok Eliáš. Tu sa usadili aj prví kresťanskí pustovníci. Okolo roku 
1156 sa tam usadil Berthold z Kalábrie so svojimi spoločníkmi. Pôvodne boli vojak-
mi, bojovali v druhej križiackej výprave. Zbrane však odložili a vytvorili náboženské 
spoločenstvo, ktoré sa časom pretvorilo na rehoľnú spoločnosť karmelitánov. Okolo 
roku 1208 patriarcha Jeruzalema sv. Albert napísal priorovi Brocardovi pravidlá, ktoré 
predpisovali mníchom chudobu, samotu, mlčanlivosť, zdržiavanie sa mäsitých pokr-
mov, pôsty a manuálne práce. V 12. storočí karmelitánov napádali mohamedánski Sa-
racéni. Niektorí z karmelitánov ušli do viacerých krajín Európy. Tak sa rád karmelitá-
nov rozšíril.  
V Anglicku sa predstaveným rádu stal sv. Šimon Stock. Podľa tradície sa mu 16. júla 
1251 zjavila v Cambridgi Panna Mária z Karmelu, ku ktorej sa vždy utiekal. Bola ob-
klopená zástupom anjelov a s úsmevom mu podala škapuliar hnedej farby. Povedala 
mu: „Prijmi, milý syn môj, tento škapuliar ako odznak svojho rádu a môjho bratstva, 
pre teba pre všetkých karmelitánov mimoriadne znamenie milosti; kto s ním zomrie, 
nezakúsi večný oheň. On je znamenie spásy, ochrana v nebezpečenstvách, záruka po-
koja a večnej zmluvy.“ Na to zmizla a zanechala škapuliar v Šimonových rukách.  
Sv. Šimon založil bratstvo škapuliara. Slovo škapuliar pochádza z latinského 
„scapulae“, po slovensky plecia alebo chrbát. Označuje rúcho, 
ktoré prikrýva plecia. Je to vlastne vrchný odev, ktorý splýva 
vpredu i vzadu z ramien dolu. Nosia ho dominikáni, františkáni, 
karmelitáni, augustiniáni a iní rehoľníci. Jednotlivé rády dávali 
tento škapuliar aj svetským veriacim, no značne zmenšený, v po-
dobe štvorca s dĺžkou strany 10 cm. Zavesený bol tak, že jedna 
časť visela vpredu a druhá vzadu. Niektorým sa to však zdalo 
dosť nepraktické (špinilo sa to), a tak pápež sv. Pius X. v roku 
1910 dovolil, aby veriaci namiesto škapuliara nosili medailu. Na 
jednej strane medaily musí byť obraz Božského Srdca Ježišovho 
a na druhej strane obrázok Panny Márie. Musí byť riadne požehnaná kňazom, ktorý 
má na to dovolenie.  
Škapuliar je viditeľné znamenie a vyznanie, že niekto si chce zvlášť ctiť Pannu Máriu.  



  

 

Každý člen bratstva musí zachovávať čistotu svojho stavu, denne sa modliť modlitby 
k Panne Márii a chrániť sa hriechu.  
Medailu má mať stále pri sebe a neodkladať ju bez vážnej príčiny. Slávnostné schvá-
lenie karmelitánskej rehole a bratstva škapuliara urobil pápež Ján XXII. vroku 1322. 
Potvrdil ho aj Pavol V. v roku 1613. Bratstvo škapuliara sa rýchlo rozšírilo po celom 
svete. Škapuliar nosili aj viacerí svätci, ako sv. Karol Boromejský, sv. František Sale-
ský, sv. Alfonz Mária Liguori, sv. Pavol z Kríža, sv. Ján Bosco, sv. Ľudovít IX. a iní. 
Poďakovanie za priazeň, ktorú Panna Mária preukázala karmelitánskemu rádu, sa 
slávi v Cirkvi ako zvláštny sviatok 16. júla ako spomienku na Pannu Máriu Karmel-
skú alebo Škapuliarsku. (Zdroj: internet) 
——————————————————————————————————————————- 

EMfest – eucharistia a Mária 
 

 Pod týmto názvom sa niesol program na Starých Horách, ktorý bol v tomto 
roku bol už 15-tym ročníkom od vzniku toto krásneho podujatia. 
 Bola sobota 26. júna 2021, keď sme sa spolu vybrali do Hertníka, aby sme na-
stúpili k ostatným pútnikom z Bardejova, Kľušova, Hertníka, ale aj z Osikova 
a Fričkoviec. Túto púť organizovali manželia Kertysovi z Fričkoviec. Približne o 9,00 
hod. sme boli na mieste. 
Najprv sme sa zaregistrovali a potom sme si hľadali vhodné miesto na sedenie. Pred 
nami sa vypínala socha Panny Márie zo zdvihnutými rukami ukazujúcimi na nebo. 
Bol to nádherný pohľad hlavne pre tých, ktorí tam prišli prvýkrát, ale aj pre všetkých 
ostatných. 
9,30 hod sa začal program privítaním, spoločnou modlitbou a nádhernou hudbou. Cí-

tili sme sa úplne ako v Medžugorí. Aj na hlavnom oltári bola 
40 urobená zo slnečníc. 
10,30 hod začala prvá prednáška pod názvom „Skôr by svet 
existoval bez slnka ako bez svätej Eucharistie“, ktorú pred-
nášal náš duchovní otec Jaroslav Klič. Hovoril 
o bezpodmienečnej láske pred eucharistickým Kristom, 
o tom, ako máme ďakovať, chváliť Boha. Keď sa naplníme 
Božou láskou, potom sa tie prúdy lejú cez nás aj na iných. 
V závere bola vyložená sviatosť oltárna a krátka adorácia, 
ktorú viedol náš otec duchovný. 

„Nech ste kňazom podľa Ježišovho srdca“, povedala moderátorka Marianna, ktorá 
mu úprimne ďakovala za prednášku a adoráciu. Boli sme hrdí, že práve náš kňaz ... 
11,15 hod dal svedectvo otec Maroš Lovič, ako sa stal kňazom. V jeho živote boli 
celkom iné plány. Chcel si založiť rodinu, našiel si dievča, ale práve ona ho priviedla 
ku kňazstvu, keď povedala, že Boh je u nej na prvom mieste. A tak skúmal, aký je to 
Boh, keď ho má radšej ako svojho chlapca. Pri jednej príležitosti sa ho Pán dotkol 
a pocítil veľkú Božiu lásku. Po dlhšom odolávaní sa rozhodol stať kňazom. 
O 12,00 hod bola obedňajšia prestávka a zároveň tichá adorácia v kostole – Bazilike 
Navštívenia Panny Márie. 
13,45 hod pokračoval program na Studničke. Vždy to začínalo pekným Medžugor-
ským spevom. 
o 14,00 hod otec Pavol Noga veľmi pekne a s veľkou úctou hovoril 
o Nepoškvrnenom srdci Panny Márie, v ktorom sa môžeme ukryť. Je to najbezpečnej-
šie miesto. Je to mama, ktorá nás bude chrániť do posledného dychu.  

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Postavte pred seba svoju nebeskú Matku a ona bude ochranným múrom proti zlému. 
Už vo Fatime Panna Mária hovorila deťom, že ľudstvo krváca a je potrebné sa ukryť 
v jej Nepoškvrnenom srdci. Bolo to veľmi milé a presvedčivé vystúpenie.  
15,00 hod Korunka k Božiemu Milosrdenstvu. 
15,15 hod obrad prijatia sv. Škapuliara - oboznámil s podmienkami a previedol otec 
Dušan Hricko. Spomenul, že škapuliar by sme mali nosiť stále na sebe v noci aj vo 
dne. Je potrebné aj žiť podľa evanjelia a modliť sa modlitbu, ktorú určí kňaz. Veľa 
nových ľudí sa dalo obliecť do škapuliara. 
Po ruženci o 18,00 hod bola sv. omša, ktorú celebroval otec Peter Holubička. V kázni 
spomenul, že každý by mal Bohu poďakovať za tento milostivý čas, dôverovať Bohu 
a plniť jeho vôľu. Môžeme prosiť o uzdravenie za seba, ale aj za tých, ktorých sme 
nechali doma. 
Po sv. omši bola moderovaná adorácia otcom Petrom Holubičkom. Ukončil ju požeh-
naním eucharistickým Kristom, kde prechádzal pomedzi všetkých ľudí. Domov sme 
prišli po polnoci naplnený láskou a pokojom. 

M.B. 

......................................................................................................................................................... 

Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca v Litmanovej a v Bartošovciach. 
 

V Litmanovej sa dňa 3. júla 2021 na spoločnom stretnutí zúčastnili Služobníci JVS 
z celého Slovenska.  
Hlavným organizátorom bola predstavená tohto spoločenstva Kateřina z Olomouca. 
Ráno mal každý účastník možnosť byť na pohovore s Katarínou, prijať sviatosť zmie-
renia, adorovať, modliť sa v kaplnke Zjavenia Panny Márie – Nepoškvrnenej čistoty. 
O 13, 00 hod bola sv. omša, kde kňaz o. Kocurko hovoril o P. Márii a jej vplyve na 
celé ľudstvo. Potom nasledovala prednáška sestry Kataríny a po Korunke Božieho mi-
losrdenstva bol záver. Za naše spoločenstvo sme boli dve z Bartošoviec a jedna pani 
z Kobýl. 
Veľmi príjemné stretnutie bolo s Katarínou na ďalší deň v nedeľu, vo večerných hodi-

nách u nás v Bartošovciach, za prítomnosti Slu-
žobníkov JVS. Niektorí boli prvýkrát.  
Stretnutie začala prednáškou o Sv. Ignácovi, 
ktorý hovoril, aby sme sa nebáli, či nehanbili 
rozprávať pri sv. spovedi ten istý hriech, ale mu-
síme si uvedomiť, ktorý hriech nás najviac trápi. 
Zlý pozerá, kde máme najslabšie miesto. Nieke-
dy to môže trvať mesiace, ba aj roky. Najviac 
môžeme uraziť iného slovami. Koľko hriechu je 
v slovách.  

V starobe môžu prichádzať zlé myšlienky, sebaľútosť, tvrdohlavosť, smútok. Hovori-
la, ako by sme sa toho mali postupne zbaviť. Je to zlý duch, ktorý nás pokúša. Kto 
v tom boji vyhrá, bude spasený. Dôležitá je vernosť v modlitbe. 
Potom viedla rozhovor s každým členom medzi štyrmi očami. Každý odchádzal po-
vzbudený a nadšený. Pribudli aj noví členovia.  
Rozchádzali sme sa v neskorých večerných hodinách. 

M.B. 


