
  

 

19. Týždeň v Cezročnom období , cyklus  „B“ 
Oznamy:   
- Upratovanie Hertník: Chovancová 7,Vašková 8, Majirská 9, Sobeková 10 
- Spovedanie pred sv. omšou. Podľa potreby aj po sv. omši. 
- Milodary: Z krstu rod. Stopková obetovala na kostol 110 eur (bolo ústne hlásené!). Zo svadby novomanželia 
Geralskí (Lukáš a Edita) obetovali na kostol 100 eur. Pán Boh zaplať! 
- Z rozhodnutie o. arcibiskupa je zriadený fond pre kňazov koš. arcidiecézy (chorých a na dôchodku). Prosíme 
o podporu. Viď plagát na výveske. Do nedele (Nanebovzatie P. Márie) bude možnosť prispieť na zbierku 
Podporný fond. Pán Boh zaplať! 
- V nedeľu (Nanebovzatie P. Márie) bude požehnanie bylín a kvetov na prvej sv. omši v Hertníku a v Barto-
šovciach. Vyprosujeme od P. Márie zdravie tela i duše. - V týždni sa modlíme za jasné počasie. 
- Povzbudzujem a dôrazne žiadam, aby rodičia prvoprijímajúcich detí (v budúcom roku prijmú Eucharistiu), 
aby sa zúčastňovali nedeľných sv. omší a prik. sviatkov aj počas prázdnin. 

- 22.8.2021 v nedeľu budú verejné modlitby chvál a prosieb za uzdravenie k sv. Šarbelovi popolud-
ní pobožnosti o 17:00 hod.   

09.08.2021  Pondelok  
Svätej Terézie Benedikty od Krí-
ža, panny a mučenice, patrónky 
Európy  
(sviatok) 

16:45 
 
 

18:00 

Bartošovce (zdr., B. pož. A poďak. pre Mareka 
- 40 rokov - č. 52) 
 
Hertník KU CTI A SLÁVE D. SVӒTÉHO 
(+Anna,+Ondrej - č. 66) 
Po sv. omši ADORÁCIA 

10.08.2021  Utorok   
Svätého Vavrinca, diakona a 
mučeníka  
(sviatok) 

07:00 
 

08:00 

Hertník (zdr., B. pož., pokoj a trpezlivosť do 
života - č. 19) 
Bartošovce (+Anna Švirková - I./´21)                                  

11.08.2021  Streda  
Svätej Kláry, panny  
(spomienka) 

08:00 
 
 

17:30 

Hertník (+Ján,+Zuzana - č. 111) 
 

18:00 KRSTNÁ NÁUKA (3 rodiny) 
Bartošovce (vlastný úmysel slúžiaceho ...) 
vdp. J.G. 

12.08.2021   Štvrtok     
Štvrtok 19. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Svätej Jany Františky de 
Chantal, rehoľníčky  
(ľubovoľná spomienka) 

16:30 
 

17:30 

Hertník (+Mária Kašpríková - 1. výr. - č. 245) 
 
Bartošovce (zdr., B. pož. pre Emíliu s rod. - 60 
rokov - č. 194) 
vdp. J.G. 

13.08.2021   Piatok    
Piatok 19. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Svätých Ponciána, pápeža, a 
Hipolyta, kňaza, mučeníkov  
(ľubovoľná spomienka) 

 
07:00 

 
 

 
Hertník (+Elena Stachurová - V/´21) 
 
 

14.08.2021     Sobota      
Svätého Maximiliána Máriu Kol-
beho, kňaza a mučeníka  
(spomienka) 

08:00 Bartošovce (zdr., B. pož. a ochranu pre Martina 
s rodinou - č. 60) 
vdp. J.G. 

15.08.2021     NEDEĽA  
PRIKÁZANÁ SLÁV-
NOSŤ: Nanebovzatie Prebla-
hoslavenej Panny Márie  
(slávnosť) 

07:30  
 

09:00 
 
 

10:30  

Hertník (zdr., B. pož. a ochranu pre Mariána - 
č. 263) 
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Mareka 
a Martu - č. 52) 
 
Hertník (+Milan Zbreha - č. 17) 
 
13:30 vylož. S. Olt. /súkr. adorácia// 
14:00 pobožnosť 
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HerBartnícek 
 

Z diela „Scientia Crucis“ svätej Terézie Benedikty z Kríža  

(Edity Steinovej) 
 

Kristus prijal jarmo zákona, zákon plne zachoval a pre zákon a skrze zákon zomrel. Tým 
spôsobom oslobodil tých, čo skrze neho chcú prijať život. Nemôžu ho však 
prijať, ak neobetujú vlastný život. Lebo všetci, čo sú pokrstení v Kristovi Ježišovi, v 
jeho smrť sú pokrstení. Vnárajú sa do jeho života, aby sa stali údmi jeho tela a ako jeho 
údy s ním trpeli a umreli. Tento život nastane hojnejšie v deň slávy; ale už teraz, 
keď sme v tele, máme na ňom účasť, ak veríme; ak veríme, že Kristus pre nás zomrel, 
aby nám dal život.  
Touto vierou sa s ním spájame ako údy s hlavou; táto viera nám odkrýva prameň jeho 
života. Preto viera, ktorá je v Ukrižovanom, čiže živá viera spojená s oddanou láskou, je 
pre nás bránou života a začiatkom budúcej slávy; preto je kríž naša jediná chvála: Ja sa 

nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, 
cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. Kto si vyvolil Kris-
ta, zomrel pre svet a svet preňho. Nosí na svojom tele Kristove znaky, 
je slabý a ľuďmi opovrhovaný, ale stále platí, že Božia sila sa preja-
vuje v slabosti. Týmto poznaním Ježišov učeník nielen prijíma daný 
kríž, ale aj sám seba križuje: Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali 
telo s vášňami a žiadosťami. Tvrdo bojovali proti svojej prirodzenosti, 
aby v nich umrel život hriechu a otvoril sa priestor pre život Ducha. V 
tomto zápase sa vyžaduje najvyššia odvaha.  
Kríž však nie je koniec; kríž je vyzdvihnutý, aby ukázal nebo. Nie je 
len znamením, ale aj nepremožiteľnou Kristovou výzbrojou; palicou 

pastiera, ktorou Boží Dávid bojuje proti ničomnému Goliášovi a ktorou Kristus mocne 
búcha na bránu neba a otvára ju. Keď sa to deje, Božie svetlo sa vylieva a napĺňa všet-
kých, čo nasledujú Krista. (sestrysvkriza.sk)        

Sviatok Premenenia Pána 

Premenenie Pána patrí k najdôležitejším udalostiam v živote Ježiša Krista tu na zemi. 
Kde sa stala táto udalosť, nevieme. Tradícia hovorí, že to bolo na vrchu Tábor, ktorý sa 
týči priamo v srdci Galiley uprostred nížinatej krajiny. Nad udalosťou premenenia neu-
stále rozjímali generácie kresťanov. Pýtali sa, o čo vlastne pri premenení Pána išlo? Jed-
na z odpovedí je, že apoštoli na vlastné oči videli to, čo predtým vyznávali vierou. Už 
pred premenením apoštoli verili, že Ježiš je Boží Syn. Na hore premenenia videli a zažili 
Ježišovo božstvo reálne. Ale to, čo im umožnilo vidieť a zažiť realitu Ježišovho božstva, 
neplynulo z ich osobnej schopnosti, ku ktorej by sa dopracovali nejakým tvrdým asketic-
kým tréningom.  



  

 

Ježišovo božstvo im umožnilo uvidieť vnútorné osvietenie plynúce z daru Ducha, kto-
rým ich osvietil sám Kristus. Teda môžeme povedať, že na hore Tábor boli hlavne pre-
menené a osvietené srdcia učeníkov. Vnútorné svetlo im umožnilo vidieť Ježiša Krista 
takého, aký v skutočnosti bol už aj pred svojím premenením. 
Cirkevní otcovia sa pri rozjímaní udalosti Pánovho premenenia tiež pýtali na jeho účel. 
Čo ním Ježiš sledoval? Účel premenenia spočíval v tom, že Ježiš chcel učeníkov pri-
praviť na svoju smrť, ktorú mal onedlho podstúpiť. Chcel im akoby napovedať v akom 
budú rozpoložení. Ak ma budete vidieť zomierať na kríži, hľaďte až za to, čo bezpro-
stredne budete vidieť. Vy budete vidieť len zbitého a smrti podliehajúceho človeka, do 
ktorého ste vkladali nádeje. Toto však nech vás neklame. Moje božstvo, ktoré sa vám 
dnes na vrchu Tábor zjavilo, bude vo mne prítomné aj uprostred môjho utrpenia, a ani 
moja telesná smrť ho nezničí. Verte tomu, čo dnes vidíte na vlastné oči a prežívate vo 
svojich srdciach. 
Z udalosti premenenia urobili program svojho duchovného života mnísi na gréckej ho-
re Athos. Oni si dali heslo pozerať na život očami osvietenými svetlom z hory Tábor. 
Uvedomovali si, rozjímajúc evanjelium a tiež udalosť premenenia, že na svet každo-
denných udalostí sa nestačí dívať iba obyčajnými očami. Náš prirodzený zrak nás kla-
me, nie je schopný uchopiť realitu bytia v jej celku. Naše prirodzené poznanie, plynúce 
zo svetla prirodzeného rozumu, musí byť obohatené, osvietené svetlom Božieho zjave-
nia. Len vtedy začneme vidieť skutočnosť takú, aká je. 
Tento ich program by však mal byť aj našim programom. Lebo len vo svetle z hory 
Tábor, aj my budeme vidieť realitu nášho života v pravde. Aj náš prirodzený zrak 
musí byť osvietený svetlom Kristovho Ducha. Svetlom, ktorým boli osvietené srdcia a 
oči nielen apoštolov, ale Ježišových učeníkov všetkých čias. Denne by sme mali prosiť 
o to, aby svetlo Kristovho zjavenia a evanjelia osvecovalo naše srdcia a náš duchovný 
zrak. Dokiaľ totiž nebudeme vidieť Ježiša Krista, víťaza nad smrťou, prítomného v 
celej realite bytia, dovtedy náš zrak ešte nebude úplne očistený, uzdravený a osvietený. 
Pane, osvieť nás svojím svetlom, aby sme v tvojom svetle uvideli tvoju tvár v zárodku 
každého počatého života, v tvári každého človeka, ako aj tvoj nesmrteľný život trys-

kajúci z každého kríža prítomného v našom živote. Amen. (slovo) 
.......................................................................................................................................................... 

7 tipov, ako viesť deti v modlitbe 
 

Ak by som sa ťa opýtal na 10 najpodstatnejších vecí, ktoré chceš, aby sa tvoje die-
ťa do života naučilo, čo by si odpovedal? Objavil by sa tam aj bod s názvom 
„modliť sa“? 
Naše deti učíme mnohým dôležitým veciam ako je odpustiť, podeliť sa, byť zodpoved-
ný, no patrí medzi našu prioritu naučiť deti modliť sa? Verím, že modlitba je pre na-
še životy nesmierne dôležitá. Pomáha nám budovať náš vzťah s Pánom Bohom. 
Pán Ježiš nám vo svojom príklade ukázal potrebu „komôrky“ keď sa pravidelne 
utiahol do samoty s Otcom. 
Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zavri za sebou dvere a modli sa k svoj-

mu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. 
Taktiež nám ukázal, že je potrebné modliť sa spolu s inými verejne (napríklad pri nasý-

tení zástupu alebo pri vzkriesení Lazara).  
Aj v Listoch nás Apoštol Pavol vyzýva:  „Neprestajne sa modlite!“ 
Ako teda učiť deti modliť sa? Milí rodičia, ale aj vy, starí rodičia, ktorí s vnukmi trávi-
te hlavne teraz, cez prázdniny viac času, ponúkame vám 7 jednoduchých spôsobov, 
ako môžeme viesť deti v modlitbách: 

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

1. Modli sa za to! 
Modli sa za svoje deti, aby si uvedomili dôležitosť a potrebu modlitby. Aby mohli vo 
svojom srdiečku uveriť, že Pán Ježiš je dobrý Boh, ktorý ich vždy počuje. Že sa s Ním 
môžu v modlitbe rozprávať, oslavovať Ho, prosiť a ďakovať. 
2. Deti ťa potrebujú vidieť a počuť ako sa modlíš 
Najlepším príkladom pre naše deti sme my samy. Vidia vás niekedy vaše deti modliť 
sa? Skoro ráno, keď vylezú zo svojich postelí alebo večer pred spaním? Počujú, ako sa 
modlíš pred jedlom? Alebo keď stojíte pred zásadným rozhodnutím? Vidia vás, ako sa 
modlíte, keď sa niečo deje alebo keď ste vďační? Len čo zistia, že Vám na modlitbe 
záleží, je jednoduchšie učiť ich o nej. 
3. Strávte spolu čas oddelený na modlitbu 
Každý deň si vyhraďte čas na modlitbu so svojimi deťmi a za svoje deti. Možno vám 
vyhovuje čas po rodinnom štúdiu Biblie každý deň, predtým ako každé ráno odchádza-
jú do školy, alebo v noci pred spaním. 
4. Hovor pred deťmi aj svoje vnútorné „spontánne“ modlitby 
Možno sa necítiš vždy komfortne modliť sa nahlas, avšak práve spontánne modlitby 
naučia deti to, že modlitba nie je len ranný rituál alebo rituál pred spaním, ale naozajst-
ný rozhovor s Pánom Ježišom. Stratili sa ti opäť kľúče od auta? Zastavte sa a nahlas sa 
za to modlite so svojimi deťmi. Keď ti potom Boh pomôže 
nájsť ich, poďakuj sa mu! Dostali ste práve správu, že pria-
teľ je chorý? Zastavte sa a modlite sa za to! 
5. Použi vizuálne pomôcky 
Niekedy sa ani deti necítia komfortne pri modlitbe. Po-
môcť im môže jednoduchý vizuál ako napríklad Modliace 
sa ruky. Je to jednoduchá pomôcka, ktorá ich povedie 
pri modlitbe. 
6. Tešte sa spolu z vypočutých modlitieb 
Nájdite kreatívny spôsob, ako osláviť Božie odpovede na 
vaše modlitby. Jedna rodina, ktorú poznám, píše odpovede 
na modlitby na farebné skalky a dáva ich do veľkej sklene-
nej vázy. Hľadajte spôsoby, ako pomôcť vašim deťom pochopiť, že Boh skutočne od-
povedá na modlitbu! 
7. Modlite sa spolu Modlitbu Pána (Otče náš) 
Ježiš dal svojim učeníkom jednoduchú modlitbu, ktorá môže slúžiť ako vzor pre naše 
vlastné modlitby a ako jednoduchý spôsob, ako naučiť naše deti modliť sa.  Tu sú štyri 
oblasti, ktoré si môžeme z Modlitby Pána zobrať ako príklad pre naše modlitby: 
Uctievanie - Naučte svoje deti, aby sa začali modliť uctievaním. Pravé uctievanie pri-
náša Bohu slávu a stavia naše srdcia do dôvery, že Ho môžeme nasledovať. 
Odpustenie - Naučte svoje deti vyznávať svoje hriechy Bohu a prosiť o odpustenie. 
Povzbuďte svoje deti, aby bežali k Bohu a vyznávali svoje hriechy, keď cítia ľútosť. 
Pomôžte im pochopiť radosť z odpustenia. 
Prosby - Boh rád počúva naše prosby. Naučte teda svoje dieťa prísť k Bohu a požiadať 
ho o to, čo potrebuje. Poraďte svojmu dieťaťu, aby prosilo o veci podľa Božej vôle. 
Pomocou prosebných veršov môžete povzbudiť svoje dieťa, aby žiadalo o zmysluplné 
veci. 
Vďaka - Naučte svoje dieťa reagovať vďačne za všetky Božie požehnania.  
Nie je to úžasné, že môžeme pomôcť deťom modliť sa? Buďme v modlitbách 
s našimi deťmi úprimní a otvorení. Keď sa naše deti naučia dôležitosti modlitby, 
dostanú do života mocnú zbraň a pevný základ viery. (sezs) 


