
  

 

17. Týždeň v Cezročnom období , cyklus  „B“ 
 
- Spoveď pred a po sv. omši podľa potreby! 
Tešíme sa na návštevu pápeža Františka na Slovensku. Pozývame vás, aby ste sa zapojili do prípravy 
duchovnej kytice, v ktorej bude mať každý zapojený jeden kvet. Príprava trvá 40 dní od 7. augusta 
do 15. septembra. Počas týchto 40 dní sa zapojení pomodlia denne modlitbu ruženca, a to spoločne v 
kostole, doma alebo v spoločenstve. Modlitba ruženca bude za Slovensko a za pápeža Františka.  
https://misijnediela.us3.list-manage.com/track/click 
u=fe661ad5c717ef184c7553185&id=6a608758e4&e=7914f5554b 

26.07.2021  Pondelok  
Svätých Joachima a Anny, rodi-
čov Preblahoslavenej Panny Má-
rie  
(spomienka) 

 
08:00 

 
Hertník (+Pavol,+Eva,+Vincent - č. 28) 
 
 

27.07.2021  Utorok   
Svätých Gorazda a spoločníkov  
(spomienka) 

16:45 
 
 

18:00 

Hertník (za +rodičov,+Veroniku,+Jozefa, +st. 
rodičov - č. 173) 
 
Bartošovce (+rodičia,+st. rodičia - č. 4) 

28.07.2021  Streda  
Streda 17. týždňa v Cezročnom 
období  

07:30 
 

08:30 

Hertník (+Cyril,+Vladimír,+rodičia,+st. rodi-
čia - č. 75) 
Bartošovce (za zomrelých rodičov, starých ro-
dičov a ostatných členov rodiny - č. 27) 

29.07.2021   Štvrtok     
Svätej Marty  
(spomienka) 

07:30 
 
 

08:30 

Bartošovce (zdr., B. pož. pre Barboru a Helenu 
- č. 22) 
 
Hertník (+surodenci+Justína,+Jozef - č. 173) 

30.07.2021   Piatok    
Piatok 17. týždňa v Cezročnom 
období  alebo Svätého Petra Chry-
zológa, biskupa a učiteľa Cir-
kvi alebo Blahoslavenej Zdenky 
Cecílie Schelingovej, panny a mu-
čenice (ľubovoľná spomienka) 

 
 

18:00 

 
 
Hertník (+Helena,+František,+Rudolf - č. 263)
KU CTI A SLÁVE D. SVӒTÉHO 

31.07.2021     Sobota      
Svätého Ignáca z Loyoly, kňaza  
(spomienka) 

08:00 
 
 

15:30 

Hertník (zdr., B. pož., spása duše, dary D. Sv.  
a poďak. pre Jozefínu Kozačkovú) 
 
Hertník - sob. sv. omša (za novomanželov 
Lukáša a Editu)           s nedeľnou platnosťou! 
 

01.08.2021     NEDEĽA  
18. nedeľa v Cezročnom ob-
dobí, cyklus „B“ 
- sv. Alfonza Máriu de Liguori, bs. a uč. Cirkvi sa 
neslávi! 

 
08:00  

 
 
 
 

10:00  

                          
Bartošovce (za RB - VIII./21) 
 

 

Hertník (za RB - VIII./21) - slávnostná sv. 

omša Oslava Dňa obce pri príležitosti 670. výročia 

prvej písomnej zmienky o obci - účasť arcibiskupa 

Pobožnosť nebude! 

 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA 
CIRKEV 
 FARNOSŤ SV. KA-
TARÍNY  
ALEXANDRIJSKEJ  

Číslo 359 

JÚL-AUGUST 2021 

HerBartnícek 
 

 Oslava Dňa obce pri príležitosti 670. výročia prvej písomnej zmienky o obci 
Hertník 

 
Blíži sa oslava Dňa obce pri príležitosti 670. výročia prvej písomnej zmienky o obci  
Hertník. 
      Každá obec má svoju históriu, osudy svojich občanov 
a špecifické krásy prírody. Takouto obcou je aj náš malebný Hertník 
ležiaci na úpätí Čergovského pohoria. V roku 1351 Spišská Kapitula 
vydala listinu, v ktorej sa prvýkrát v písomnej forme spomína Hert-
ník, vtedy ešte ako Kerkenecht. V tomto roku je to teda 670 rokov. 
      Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo obce Hertník rozhodli, že 
túto významnú dejinnú udalosť si pripomenú spolu s občanmi a to 
v nedeľu 1. augusta 2021 ako oslavu Dňa obce Hertník. 
      V tento deň o 10,00 hodine bude v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Hertníku 
slávnostná svätá omša. Pozvanie celebrovať túto svätú omšu prijal Mons. Bernard 
Bober, arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy. 
      Veriaci našej farnosti budú tak mať príležitosť privítať medzi sebou tohto význam-
ného predstaviteľa Rímsko-katolíckej cirkvi na Slovensku a prijať jeho arcibiskupské 
požehnanie.                                                                                                                    
             V.K. 
——————————————————————————————————————————— 

Učiť deti modlitbe 
 

Sme zvyknutí na vyobrazenia svätej Anny, ako drží v rukách otvorenú knihu Biblie 
a pri nej kľačí jej dcéra, vyvolená Matka Božia Ježiša Krista, Preblahoslavená Panna 

Mária. Takýto obraz – nástenná maľba sa nachádza aj v kostole sv. 
Margity Antiochijskej v Litave, kde sa nachádza Bratstvo Božské-
ho Srdca Ježišovho. Je tam predložená aj táto modlitba:  
Prosba k sv. ANNE - Svätá Anna, trpezlivá a obetavá matka, ty 
si vo svojom živote ukázala, koľko zmôže naliehavá modlitba 
človeka. Ovocím tvojej vytrvalej modlitby bola Mária, požeh-
naná Matka nášho Vykupiteľa, Ježiša Krista. Prosíme ťa, vyu-
čuj nás neúnavnej modlitbe, vyprosuj pevnú vieru a v pochyb-
nostiach, dôveru v prisľúbenia, odovzdanosť v utrpení, a nádej 
v sklamaní. Osobitne ťa prosíme o tvoje orodovanie za všet-
kých našich rodičov i starých rodičov - pre živých Božie požeh-
nanie a zosnulým večnú blaženosť. Predlož tieto naše prosby 

pred trón nášho Pána Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. Amen. 
 

 



  

 

Veľký detský psychológ Jean Piaget (1896 – 1980) vo svojich početných výskumoch 
vývoja detí a najmä v otázke vývinu ich inteligencie dospel k tvrdeniu, že „hra je 
potravou pre myseľ.“ To isté sa dá aplikovať aj na modlitbu: „modlitba je základ, po-
trava pre dušu, nevyhnutná skúsenosť pre duchovný život.“ Vyjadruje skutočnú 
prirodzenosť osoby. Človek je totiž modliaca sa bytosť, ktorá túži po nekonečne. V 
hĺbke duše prahne po tom, aby mohol byť so svojím Stvoriteľom.  
Modlitba je teda zakotvená v prirodzenosti človeka, podstatne patrí k jeho existencií. 
A ako platí pri modlitbe - upevňuje sa návykom, nepretržitosťou a vytrvalosťou. 
Modlitbu je potrebné dieťaťu hovoriť pomaly a niekoľkokrát ju vysvetliť.  
Všetci vieme, že v živote každého dieťaťa sa opakujú konkrétne činnosti – vstáva, 
oblieka sa, raňajkuje, ide do škôlky, obeduje, večeria, spí. Všetky tieto činnosti sa sta-
nú zvykom a pomáhajú dieťaťu rozvrhnúť si čas. To všetko umožňuje kontrolu seba 
samého i skutočnosti. Život si možno teda vysvetliť ako sled udalosti, ktoré sú zväčša 
tie isté, možno ich riadiť, zostavovať, organizovať a dať im význam, cieľ. Prejav zvy-
ku je rituál, ktorým si pripomíname niečo známe. Opakovanie pomáha pochopeniu, 
naučeniu a pamäti. Čiže opakovanie tých istých činnosti upokojuje, pomáha porozu-
mieť v budúcnosti osvojiť si. S dieťaťom by sme sa mali modliť, pokiaľ je to možné, 
vždy v rovnakom čase: ráno, pred obedom, pred večerou, večer pred ukladaním sa k 
spánku. Modlitbou ďakujeme za pokrm a telesný život a zverujeme Ježišovi všetkých 
ostatných.   
Ako kresťania máme veľký nedostatok v modlitbe pokiaľ ide o deň narodenín. Je dô-
ležité oboznámiť dieťa s postavou svätca, ktorého meno dostalo pri krste, alebo ktoré-
ho sviatok bol v deň jeho narodenia. 
Účasť na svätej omši je ďalším dôležitým okamihom pre život osobnej a najmä 
spoločnej modlitby. Ak spevy, gestá a rituály robíme dobre, sú dôležité aj pre 
dieťa. A navyše spoločná modlitba veľkých i malých je jedinečnou a mimoriadnou 
skúsenosťou. Okrem toho prítomnosť Ježiša v Eucharistii je „nákazlivá“, lebo sama 
dokáže „pritiahnuť všetkých“ akoby do tajnej reči medzi ním a Duchom prítomným 
v srdci dieťaťa.  

(Katolícke noviny) 
........................................................................................................................................................ 

„Ja som s tebou po všetky dni“  
Pápež František vyhlásil Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý si v tomto ro-
ku pripomenieme 25. júla. Toto vyhlásenie prišlo v dobe, ktorá bola počas uplynulých 
mesiacov na celom svete poznačená pandémiou a utrpením staršej generácie. Správy o 
starých ľuďoch, ktorí museli zomrieť osamote a ktorým dokonca nebolo možné uspo-
riadať ani pohreb, spôsobili bolesť celej Cirkvi.  
Ide o jeden z krížov našej doby, ktorý bol nie náhodou spomenutý aj pri tohtoročnej 
Krížovej ceste s pápežom na Veľký piatok: „Z ambulancie vystúpili muži, ktorí pripo-
mínali kozmonautov, celí oblečení v ochranných oblekoch a v rukaviciach, s maskami 
na hlavách a ochrannými štítmi. Odviezli dedka, ktorý už niekoľko dní ťažko dýchal. 
Bolo to posledný krát, čo som videl dedka; zomrel o niekoľko dní neskôr v nemocnici. 
Myslím na to, aký opustený sa musel cítiť; zaiste trpel aj tým, že bol sám. Nemohol 
som mu byť fyzicky nablízku, povedať mu zbohom, ani mu poskytnúť útechu“. 
Keď nemôžeme byť nablízku tomu, kto trpí, je to v protiklade s povolaním  
kresťanov k milosrdenstvu. A práve tento Svetový deň je príležitosťou k tomu, aby  
sme znovu zdôraznili, že Cirkev nemôže zostať vzdialená človeku, ktorý nesie kríž.  
Téma, ktorú vybral Svätý Otec – „Ja som s tebou po všetky dni“ jasne vyjadruje, že  
 

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

počas pandémie a v dobe, ktorá, dúfajme, čoskoro príde po nej, každé cirkevné  
spoločenstvo bude chcieť byť so starými ľuďmi po všetky dni. 
Slávenie prvého Svetového dňa starých rodičov a seniorov je zaradené  
uprostred roku, ktorý Svätý Otec venoval rodine. Nejde o náhodu, ale o zámerné roz-
hodnutie, ktoré sa zrodilo z vedomia, že starí ľudia – všetci seniori, aj tí, ktorí nie sú 
starými rodičmi – potrebujú rodinné prostredie, v ktorom by žili a tiež o to, aby si rodi-
ny uvedomili, akú úlohu v nich zohrávajú ich starší členovia. 
Jedným zo spôsobov, ktorým môžu byť miestne cirkvi a jednotlivci nablízku starším 
ľuďom, a ktorý sa dá ľahko uskutočniť a je veľmi účinný je navštevovanie  
seniorov. Navštíviť niekoho je spôsob, zakorenený v tradícii, ako prejaviť milosrden-
stvo, zvlášť voči chorým a väzňom. Dnes sa zdá, že k známemu zoznamu siedmych 
skutkov [telesného] milosrdenstva, ktoré všetci poznáme naspamäť, treba pridať 
„skutok navštevovania starších ľudí, ktorí sú osamelí“. 
• Návšteva je príležitosťou pre každého vnuka či vnučku, aby povedali svojmu  

dedkovi či babke a pre každého mladého človeka, aby povedal staršiemu  
človeku, ktorého navštívi: „Som s tebou po všetky dni!“.  

• Návšteva môže byť príležitosťou priniesť darček, napr. kvety a spoločne sa  
pomodliť modlitbu Svetového dňa.  

• Na miestach, kde mimoriadne zdravotné opatrenia stále znemožňujú  
uskutočnenie osobnej návštevy, nech je láska vynachádzavá pri hľadaní spôso-
bov, ako osloviť osamelých starých ľudí cez telefón alebo prostredníctvom so-
ciálnych sietí. 

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

Oznamy 
 

- Upratovanie Hertník: Struková 283, Vargová 336, Poláková 339, Tomahoghová 1 

- I.  Kurzy prípravy na manželstvo 
Dávame do pozornosti ponuku Kurzu prípravy na manželstvo víkendovou for-
mou v dňoch 10. – 12. septembra 2021 s ubytovaním v penzióne Augustine-
um v Bardejovských kúpeľoch. Bližšie informácie a prihlasovanie na našej strán-
ke www.rodinake.sk  - sekcia „čo robíme – kurzy prípravy na manželstvo“. Taktiež 
plánujeme kurzy v Košiciach dennou formou (9 večerov vždy raz v týždni – od 6.9.) aj 
víkendovou formou bez ubytovania v Košiciach (17. – 19. september 2021). 
Ponúkame taktiež mimoriadny online kurz pre tých, ktorí prípravu na manželstvo 
potrebujú súrne a nemajú možnosť sa jej zúčastniť vo svojich farnostiach 
„plnohodnotnou“ formou. Počas troch večerov (18:00 – 21:00) budú manželskými pár-
mi online formou prednesené tieto témy 
20.7. – Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva + Rozdielnosť 
a doplnkovosť muža a ženy 
28.7. – Manželské láska + Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov 
3.8. – Zodpovedné rodičovstvo, metódy PPR + Príprava na rodičovstvo a výchovu detí 
S predpokladom, že o zvyšné témy sa postarajú kňazi vo farnostiach snúbencov. 
 
Prihlásenie na túto formu kurzu prosím emailom alebo telefonicky. 
Taktiež posúvam informáciu: Hnutie kresťanských rodín na Slovensku organizuje pro-
gram prípravy na manželstvo v termíne 17. – 19. september 2021 v Spišskej Novej Vsi 
– tzv. Ohne stretnutia snúbencov.  
Informácie a prihlasovanie na našej stránke. 

http://www.rodinake.sk/

