
  

 

16. Týždeň v Cezročnom období , cyklus  „B“ 
Oznamy:   
- Upratovanie Hertník: Križalkovičová 271, Kohutová 272, Štefančinová 274, Ferta+ová 280 

- Spovedanie pred a po sv. omši. 

- Na budúcu nedeľu je púť sv. Anny. - Odchod procesie o 09:30 hod.  

- 1. augusta obec Hertník slávi významné výročie od založenia obce. Pri tejto príležitosti sa zúčastní aj o. 

arcibiskup B. Bober, ktorý bude sláviť sv. omšu. 

19.07.2021  Pondelok  
Pondelok 16. týždňa v 
Cezročnom období  

— — 

20.07.2021  Utorok   
Utorok 16. týždňa v Cezročnom 
období alebo Svätého Apolinára, 
biskupa a mučeníka (ľubovoľná 
spomienka) 

—- — 

21.07.2021  Streda  
Streda 16. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Svätého Vavrinca z Brindisi, 
kňaza a učiteľa Cirkvi 

16:45 

 

 

18:00 

Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre  Milana 

a Stanislava - č. 47) 

 

Hertník (+Michal Toporcer - č. 196) 

22.07.2021   Štvrtok     
Svätej Márie Magdalény  
(sviatok) 

16:45 

 

 

18:00 

Hertník (+Jozef,+Alžbeta,+Vincent,+Veronika 

- č. 66) 

 

Bartošovce - KU CTI A SLÁVE D. SVӒTÉHO 

(+Anna,+Anton,+Jaroslav,+Anna,+rodičia - č. 

65) 
Po sv. omši ADORÁCIA 

23.07.2021   Piatok    
Svätej Brigity, rehoľníčky, 
patrónky Európy  
(sviatok) 

 

06:30 

 

Hertník (+Jozef,+Zuzana - č. 187) 

24.07.2021     Sobota      
Sobota 16. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Svätého Šarbela Machlúfa, 
kňaza  
alebo Panny Márie v sobotu  
(ľubovoľná spomienka) 

07:00 

 

 

08:15 

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

- 50 rokov života - č. 278)  

 

Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Jozefa a 

Margitu - 50 rokov manž. - č. 110) 

 

25.07.2021     NEDEĽA  

17. nedeľa v Cezročnom 

období, cyklus „B“ 
- sv. Jakuba, ap., sviatok, neslávi sa! 

 
07:30  

 
 

09:00 
 
 

11:00  

 2. ohl.                          
Hertník (zdr., B. pož., dary D. Sv. pre Viktóriu 
- 20 rokov života - č. 203) 
 
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Jána - 50 
rokov života - č. 136) 
 

Kaplnka sv. Annny /PÚŤ/ 
Hertník  
(za veriacich) 
 
Pobožnosť nebude! 
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HerBartnícek 
 

 Kristova Krv - cena našej spásy 
 

V mesiaci júl sa naša pozornosť obracia k ďalšej súčasti ľudského bytia nášho 
Pána – k jeho drahocennej Krvi.  
Krv je označovaná za symbol života. Kým prúdi v tele, je v nás život. Preto je 
pochopiteľné, že má pre ľudí nesmiernu cenu. A práve túto cenu za nás zaplatil 
Ježiš, keď svoju krv vylial po strašnom utrpení za ľudstvo na kríži.  
 
V živote Pána Ježiša sa uvádzajú najdôležitejšie 
udalosti spojené s tajomstvom spásonosnej Krvi: 
1. jeho vtelenie (Jn 1, 14) a obrad začlenenia 

novonarodeného Ježiša do ľudu starej zmluvy 
prostredníctvom obriezky (Lk 2, 21), 

2. smrteľná úzkosť v Getsemanskej záhrade, 
sprevádzaná krvavým potom (Lk 22, 44), 

3. kruté bičovanie pri ktorom sa mu z rán liala krv (Mk 
15,15; Mt 27,26; Jn 19,1), 

4. potupné a bolestivé korunovanie tŕním – keď jeho tvár 
zahalil krvavý závoj (Mk 15,17; Mt 27, 29; Jn 19,2), 

5. otváranie rán pri pádoch a vysiľujúcom výstupe na 
Kalváriu a pri bezcitnom vyzliekaní šiat (Mk 15,20-
22; Mt 27,31; Jn 19,17), 

6. pribíjanie na kríž, keď jeho telo prenikala strašná bolesť a krv vytekala z 
otvorených žíl (Mk 15,24; Mt 27,35; Lk 23,33; Jn 19,18), 

7. vyzdvihnutie kríža od zeme, keď jeho krv farbí kríž a steká po ňom ako 
vodopád, 

8. prebodnutie jeho boku kopijou rímskeho vojaka – Ježiš ide do krajnosti, aj po 
smrti vyleje za nás zo svojho Srdca krv, až do poslednej kvapky (Jn 19,34). 

 

Tieto dramatické okamihy posledných chvíľ života nášho Pána nás nemôžu 
nechať ľahostajnými a vzbudzujú v nás hlbokú úctu, bázeň a vďačnosť k jeho 
obete lásky na kríži. Privádzajú nás pred oltár, kde sa v každej svätej omši 
znovu a znovu opakuje neuveriteľné tajomstvo premenenia – keď sa z malého 
kúska chleba stáva jeho Telo a z vína jeho svätá Krv. Eucharistia je najkrajší 
dar, aký nám mohol dať. 
 



  

 

Rozvoj úcty k Ježišovej Krvi 
Tak ako úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu sa rozvinula z liturgického kultu do 

mnohých foriem ľudovej zbožnosti, podobne i úcta k predrahej Krvi nášho Pána. K 

najznámejším patria Litánie k Predrahej Kristovej Krvi schválené pápežom Jánom 

XXIII. v roku 1960. Pri jednotlivých zvolaniach si uvedomujeme, akú veľkú silu má 

Ježišova Krv, keď má moc napájať a očisťovať duše v Eucharistii, víťaziť nad zlými 

duchmi, dodávať odvahu mučeníkom a silu vyznávačom, byť oporou v nebezpečenstve, 

úľavou pre trpiacich, potešením pre plačúcich, nádejou pre kajúcich, útechou pre 

umierajúcich, vyslobodením duší z očistca a je pre nás všetkých pokojom a nežnosťou 

našich sŕdc i závdavkom večného života. 

Menej známou, ale tiež veľmi peknou a účinnou modlitbou je Ruženec k Predrahej 

Krvi nášho Pána. Je zložený zo štyridsiatich zrniek a začíname sa ho modliť 

modlitbou Verím v Boha (na krížiku). Nasleduje šesť skupín po piatich zrnkách, 

pričom päť zrniek predstavuje päť rán nášho Pána a tridsať zrniek (5x6) jeho tridsať 

rokov skrytého života v Nazarete. Končíme siedmou skupinou troch zrniek, ktoré 

predstavujú tri roky Spasiteľovej verejnej apoštolskej činnosti a zároveň aj posledné 

roky jeho života. Na každom z týchto zrniek sa modlíme jeden Otčenáš. Po každej 

skupine nasleduje jedno Sláva Otcu. Na siedmych zrnkách, ktoré oddeľujú každú 

skupinu, sa modlíme Zdravas Mária. Týchto sedem zrniek predstavuje sedem bolestí 

Panny Márie, úzko spojených s umučením jej syna: 

1. Uctenie prvého vyliatia Ježišovej Krvi pri obriezke. Uctenie prvej Máriinej bolesti, 

keď počula proroctvo Simeona. 

2. Uctenie druhého vyliatia Ježišovej Krvi v agónii v Getsemanskej záhrade. Uctenie 

druhej Máriinej bolesti pri úteku do Egypta. 

3. Uctenie tretieho vyliatia Ježišovej Krvi pri bičovaní. Uctenie tretej Máriinej bolesti, 

keď sa Ježiš ako dieťa stratil v Jeruzaleme. 

4. Uctenie štvrtého vyliatia Ježišovej Krvi, keď ho korunovali tŕním. Uctenie štvrtej 

Máriinej bolesti, keď sa stretla s Ježišom na ceste na Kalváriu. 

5. Uctenie piateho vyliatia Ježišovej Krvi pri nesení kríža. Uctenie piatej Máriinej 

bolesti, keď stála pod krížom. 

6. Uctenie šiesteho vyliatia Ježišovej Krvi pri ukrižovaní. Uctenie šiestej Máriinej 

bolesti, keď v náručí držala mŕtve telo svojho milovaného Syna, ktorého sňali z 

kríža. 

7. Uctenie siedmeho vyliatia Ježišovej Krvi, keď mu srdce prebodli kopijou. Uctenie 

siedmej Máriinej bolesti, keď Ježiša pochovávali. 

Povzbudzujúcimi a veľmi účinnými sú i ďalšie pobožnosti a modlitby spojené s úctou 

k Ježišovej Krvi, napríklad novéna „Zázrak Kristovej Krvi“, o ktorej sa hovorí, že je 

„novéna ktorá ničí pôsobenie zla a zaháňa démonov“. Pochádza od p. Bartolomea da 

Saluzzo, františkánskeho rehoľníka vyznačujúceho sa veľkou úctou k Ježišovej Krvi. 

Svojim spolubratom zdôrazňoval: „Neexistuje nič, bratia, čo by vám všemohúci Boh 

nedaroval, ak ho budete prosiť vytrvalo v mene svätej Ježišovej Krvi.“  

„Keď prosíš o nejakú milosť, modli sa nasledovne: Ó Otče, ó Synu, ó Duchu 

Svätý, ó najmilostivejšia Trojica, ó prečistá Panna Mária, všetci svätí a sväté 

neba, prosím o túto milosť pre preliatu krv môjho Spasiteľa Ježiša 

Krista!“ (o.Bartolomeo Saluzzo: Zázrak Kristovej Krvi) 

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Modlitba ponorenia do Kristovej krvi  
 

Ježišu, ponáram do tvojej krvi celý deň, ktorý sa práve začína a ktorý je pre mňa 

darom tvojej nekonečnej lásky. Ponáram do tvojej krvi seba a všetkých, ktorých dnes 

stretnem, na ktorých si spomeniem alebo sa o nich niečo dozviem. Ponáram do tvojej 

krvi všetkých svojich blízkych a tých, ktorí ma prosia o modlitbu. Pane, ponáram do 

tvojej krvi všetky situácie, ktoré dnes vzniknú, všetky záležitosti, ktoré budem 

vybavovať, rozhovory, ktoré budem viesť, prácu, ktorú budem vykonávať, ako aj svoj 

odpočinok. Ježišu, pozývam t’a k týmto situáciám, záležitostiam, rozhovorom, práci a 

odpočinku. Prosím ťa, aby tvoja krv obmývala týchto ľudí a tieto situácie a prinášala 

im oslobodenie, očistenie, uzdravenie a posvätenie podľa tvojej vôle. Nech sa dnes 

prejaví sláva a moc tvojej krvi. Prijímam všetko, čo mi dnes zošleš, na slávu tvojej 

krvi, úžitok svätej Cirkvi a na zadosťučinenie za svoje hriechy. Na príhovor Panny 

Márie to všetko odovzdávam Bohu Otcovi. Celý sa odovzdávam k dispozícii Panne 

Márii. Bezvýhradne jej odovzdávam svoju minulosť, budúcnosť aj prítomnosť. 

Amen. (modlitba.sk) 

 

MODLITBA CEZ PRÁZDNINY A DOVOLENKU 

 
Dobrý Bože, dal si mi cez prázdniny voľno, daroval si mi 

dovolenku. Daj, nech prežijem to, na čo je dovolenka určená: 

doprajem si veci, ktoré si počas bežných dní zakazujem, 

môžem prežiť pokojné dni bez toho, aby som myslel na to, čo 

má čaká, a vychutnával si to plnými dúškami.  

Prázdniny ma pozývajú oslavovať život, ktorý si mi daroval. 

Oddýchnem si tak od všetkých povinností , ktoré ma často 

ťažia. 

Daj, nech čas dovolenky  prežijem ako dni oddychu, naberiem 

nové sily, ktoré som v poslednom čase stratil, aby som sa 

oddýchnutý vrátil ku každodenným povinnostiam. Požehnaj 

tento prázdninový čas, aby som v ňom prežil to, čo ma opäť 

privedie k životu, aby všetky stretnutia priniesli bohaté ovocie 

a aby som sa mohol tešiť z krásy tvojho stvorenia. Amen 

„Len jedna kvapka Kristovej Krvi by bola stačila 

obmyť celé ľudstvo od hriechov... ale my dobre 

vieme a uvedomujeme si, že Pán Ježiš tu na svete 

vykonal maximálne dostatočnú náhradu. 
sv. Tomáš Akvinský 


