
  

 

23. Týždeň v Cezročnom období , cyklus  „B“ 
- Zvonenie zvonov pri návšteve Svätého Otca Františka. Konferencia biskupov Slovenska rozhodla, že 
súčasťou privítania Svätého Otca Františka na Slovensku bude zvonenie zvonov vo všetkých farnos-
tiach. V nedeľu 12. septembra 2021 o 15.30 nech sa rozozvučia zvony na všetkých kostoloch našej arcidie-
cézy minimálne v trvaní piatich minút.—Počas návštevy Sv. Otca sa odporúča vyvesiť vatikánsku zástavu 
(kostol alebo farská budova). 
- Za účelom obnovenia služby trvalého diakona o. arcibiskup vydal Inštrukciu pre formovaní službu trvalých 
diakonov. 

06.09.2021  Pondelok  
Pondelok 23. týždňa v Cezroč-
nom období  
Koš. arcidiecéza - Výročie po-
sviacky katedr. chrámu sv. Al-
žbety Uhorskej/Sviatok (v kated-
rále slávnosť). 

 
17:30 

 
 

 
Hertník (zdr ., B. pož. a poďak. pre Juraja - 
č. 204) 
 
 

07.09.2021  Utorok   
Svätých Marka Križina, Meli-
chara Grodzieckeho a Štefana 
Pongrácza, kňazov a mučeníkov 

07:00 
 

17:30 
 
 
 

Bartošovce (+Augustín Šinaľ - VII./´21) 
 
Hertník  A(+Ján Tarasovič - č. 235/IV.´21/5)  
   B(+Milan,+Albert,+Anna,+Rudolf,+členovia 
rodín - č. 230) - sv. omša ku cti sv. koš. muče-
níkov!                                                             

08.09.2021  Streda  
Narodenie Preblahoslavenej Pan-
ny Márie  
(sviatok) 

16:30 
 
 

18:00 

Hertník (poďak., zdr. a B.pož. pre Vladimíra - 
70 rokov - č. 180) 
 
Bartošovce (za brigádnikov z Bartoš. - Martu 
Minčákovú a kol. 

09.09.2021   Štvrtok     
Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Svätého Petra Clavera, 
kňaza  
(ľubovoľná spomienka) 
 

16:45 
 
 

18:00 

Hertník (poďak., zdr. a B.pož. pre Martu - 70 
rokov - č. 79) 
 
Bartošovce (poďak., zdr. a B.pož. pre Juliánu, 
Juraja, Jakuba  - č. 277) - KU SLÁVE A CTI 
D. SV.  
PO SV. OMŠI ADORÁCIA! 

10.09.2021   Piatok    
Piatok 23. týždňa v Cezročnom 
období  

17:30 Hertník (za zdr ., B. pož. pre kolektív práčov-
ne a údržby - KORGYM) 
PO SV. OMŠI ADORÁCIA! 

11.09.2021     Sobota      
Sobota 23. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Panny Márie v sobotu  
(ľubovoľná spomienka) 

08:00 Hertník (za ver iacich –12.8.´21/24.neB) 
 
 
 

12.09.2021     NEDEĽA  
24. nedeľa v Cezročnom ob-
dobí, cyklus „B“ 

07:30 
  
 

09:00 
 
 

10:30  

Hertník (za Márie z Hertníka) 
 
 
Bartošovce (za Márie z Bartošoviec - č. 27) 
 
 
Hertník (poďak., zdr. a B.pož. 45 rokov života 
Marcely s rod. - č. 203) 
 

13:30 vylož. S. Olt. /súkr. adorácia// 
 

14:00 pobožnosť   Hertník  
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Návšteva Svätého Otca 

12.-15. september 2021 

14.9.2021 Prešov         14.9.2021 Košice          15.9.2021 Šaštín 
Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie 

 

Ak pomyslíme na to, že jediný svätec, ktorý má zvláštny sviatok v deň svoj-
ho narodenia, je Panna Mária, vtedy pochopíme, ako dokonalo a múdro Cirkev k zboru 
svätých pristupuje. Samozrejme, Vianoce sú tiež sviatok narodenia, ale o tom teraz 

neuvažujeme. Teraz hovoríme o hyperdúlií, špe-
ciálnej forme úcty, ktorá je vyhradená len Panne 
Márií. Cirkev sa klania len Bohu a preto je klaňa-
nie – látria, rezervovaná len pre Boha, pre Nášho 
Pána Ježiša Krista, pre Vtelené 
Slovo. Dúlia, úcta, je určená 
pre svätých. Naša Pani však nie 
je predmetom obyčajnej úcty, 
dúlie, ale hyperdúlie, najvyššej 

formy tejto úcty, ktorá sa nevzdáva inému svätému. A preto medzi 
mariánskymi sviatkami  máme sviatok Narodenia Svätej Panny. 
Analogicky pre jej výnimočné cnosti Cirkev povoľuje, aby na oltári 
bola viac než jedna socha Panny Márie, čo pre iných svätých nepla-
tí. Takto Cirkev všetkým hlása, že medzi stvorenými ľuďmi niet 
nikoho, kto by sa jej rovnal. Je to liturgický spôsob, ktorým sa učí teologická pravda. 
Sviatok Narodenia Panny Márie nás vedie k otázke: Čo jej narodením ľudstvo získalo? 
A prečo by ľudstvo malo zvlášť oslavovať jej narodenie? V ráde prirodzenosti, bola 
Mária počatá bez dedičného hriechu, čo jej dáva jedinečnú a neporovnateľnú cenu. 
Bola ako ľalia nekonečnej čistoty a krásy, ktorá sa zjavila uprostred noci na ostrove, na 
ktorý sme boli vyhnaní. Mala všetky duševné dary, ktoré žena môže mať. Boh jej dal 
tú najbohatšiu osobnosť, akú si možno predstaviť. A k tomu pridal dary v nadprirodze-
nom ráde, poklady milosti, ktorými ju zahalil. Dostala od Boha tie najvzácnejšie dary, 
aké kedy Boh ľudskej bytosti dal. 
Tým, že bola bez dedičného hriechu, od okamihu počatia užívala rozum v plnej šír-
ke jeho schopností. A preto už v živote matky mala veľmi vznešené myšlienky. Lo-
no sv. Anny bolo istým druhom chrámu. Už tam sa Panna Mária modlila a prihovára-
la za ľudské pokolenie, s najvyššou múdrosťou, ktorú dostala od Boha, za prí-
chod Vykupiteľa. V skutočnosti ovplyvňovala osud ľudstva ako prameň milostí.  

https://www.navstevapapeza.sk/sk/presov
https://www.navstevapapeza.sk/sk/kosice
https://www.navstevapapeza.sk/sk/sastin


  

 

Písmo hovorí, že tunika Nášho Pána bola zdrojom milostí a uzdravenia pre tých, kto-
rý sa jej dotkli. Ak je to pravda, tak je ľahko si predstaviť, že Panna Mária, Matka 
Spasiteľa je zdrojom milosti pre každého, kto k nej pristúpi, dokonca bola ním aj pred 
tým, ako sa narodila. Preto môžeme povedať, že jej narodením začalo na ľudské poko-
lene žiariť nesmierne svetlo milosti a diabol začal prehrávať. Jeho žezlo bolo zlomené 
a už nikdy nebude ako predtým. 
V čase Jej narodenia bol svet utopený v bahne toho najzúrivejšieho pohanstva. Neres-
ti víťazili, modlárstvo vládlo svetu, ohavnosti prenikli aj do samotného židovského 
náboženstva, ktoré bolo predchodcom katolíckeho náboženstva. Víťazstvo zla a diabla 
sa zdalo úplné. Ale v istej chvíli Boh nariadil, aby sa narodila Panna Mária. A to zna-
mená začiatok konca diablovej vlády. 
Narodenie Panny Márie predstavuje novú etapu v Starom zákone. Dejiny Starej zmlu-
vy sú dlhým čakaním na Spasiteľa. Po Adamovom páde čakalo ľudstvo na Vykupiteľa 
tisíce rokov. A v istom okamihu nariadila Božia Prozreteľnosť, aby sa narodila žena, 
hodná porodiť Mesiáša. Jej narodenie znamená vstup dokonalého stvorenia do tohto 
sveta, stvorenia, ktoré našlo milosť pred Bohom a bolo dosť dobré na to, aby ukončilo 
toto tisícročné čakanie. 
Všetky modlitby, utrpenie a vernosť spravodlivých, živých aj mŕtvych, vyvrcholili jej 
príchodom. Patriarchovia, proroci, spravodliví medzi židmi a istotne aj spravodliví 
medzi pohanmi, ktorí sa modlili a čakali, nemohli docieliť príchod vykúpenia. Keď ale 
Boh chcel, rozhodol aby sa narodila Matka Spasiteľa. Preto vstup tejto dokonalej stvo-
renej bytosti znamenal ohlasovanie vykúpenia. Vzťah medzi Bohom a človekom sa 
začal meniť a pevne zatvorené brány neba sa začali pomaly otvárať a prepustili trochu 
nebeskej žiary, aby dopadla na zem. Jej narodenie znamenalo, že do sveta vstúpila 
nová milosť, nové požehnanie, nová prítomnosť, ktorá bola neprehliadnuteľným zna-
mením prítomnosti, požehnania a milosti, ktorá mala prísť so Spasiteľom. 
A práve preto nám musí byť sviatok Narodenia Panny Márie najviac drahý. Je to uda-
losť, ktorá označila pád pohanstva. Pretože sme deti Panny Márie, nie svojou záslu-
hou, ale jej rozhodnutím, žiadajme v tento deň zvláštnu milosť. Veľa mystikov malo 
videnia Panny Márie, ako v deň jej sviatkov vstupuje do Očistca a vyslobodzuje mno-
ho duší, ktoré ju nasledujú do Neba. Čo sa deje s Cirkvou trpiacou nám naznačuje, čo 
sa deje aj s Cirkvou bojujúcou. V tieto sviatky nám Jej milosť získava nesmiernu po-
moc. 
Navrhujem, aby sme v tento sviatok prosili o milosti, ktoré potrebujeme, každý jeden. 
Ale tiež navrhujem, aby sme Ju ako kontrarevolucionári prosili o lásku a vrúcnu túžbu 
po príchode Máriinho kráľovstva, ktorá je veľmi podobná túžbe, ktorou si ona žiadala 
Mesiáša. 
Múdra a reflektívna túžba, ktorá zbaví naše duše pripútanosti k revolučnému svetu 
a nechá nás byť Jej nástrojmi pre zničenie Revolúcie a nastolenie Jej vlády. 
(Christianitas.sk) 
—————————————————————————————————————— 

Boh, ktorý kráča s nami, koná v malých veciach  
 

Boh zmieruje a prináša pokoj v malých veciach, kráčajúc spolu so svojím ľu-
dom. My všetci sme povolaní k tomu, aby sme boli pokorní a aby sme boli na-
porúdzi blížnym, ako nás to učia blahoslavenstvá a 25. kapitola Evanjelia pod-
ľa Matúša. 
„Ako zmieruje Boh“, „akým štýlom zmieruje Boh“? Ježišovou úlohou bolo prá-
ve „zmierovať a prinášať pokoj“.  

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Avšak Boh kvôli zmiereniu „nezvoláva veľké zhromaždenie“, nepodpisuje 
akýsi „dokument“. Boh „upokojuje osobitným spôsobom. Zmieruje a prináša 
pokoj v malom a počas cesty“. V Knihe proroka Micheáša (5, 1-4a) sa hovorí 
o malom Betleheme, ktorý sa stane veľkým, lebo z toho „malého mesta vzíde 
pokoj“. Pán si vždy vyberá „malé veci, pokorné veci, aby vykonal veľké diela. 
A aj nám radí, aby sme sa stali malými ako deti, aby sme mohli vstúpiť do Ne-
beského kráľovstva“. Boh „zmieruje a upokojuje v malom“. Ale aj na ceste, 
kráčajúc. Pán nechcel upokojiť a zmieriť za pomoci čarovnej paličky: dnes – 
pum! – a hotovo! To nie. Dal sa na cestu spoločne so svojím ľudom. Úryvok 
z Matúšovho evanjelia, ktorý počúvame na sviatok Narodenia Preblahoslavnej 
Panny Márie sa možno zdá trochu nudný. Tento mal toho syna, tento mal 
tamtoho, tento toho... Je to zoznam. Avšak je to cesta Boha! Božia cesta me-
dzi ľuďmi, dobrými aj zlými, lebo v tomto zozname boli a sú aj zločinci hriešni-
ci. Je tu mnoho hriechu. Avšak Boh sa nevystraší, kráča. Kráča spolu so svo-
jím ľudom. 
Na tejto ceste dáva rásť nádeji svojho ľudu, nádeji v Mesiáša. Náš Boh je 
„blízkym Bohom“. Kráča spolu so svojím ľudom. A „toto kráčanie s dobrými aj 
zlými udáva štýl nášmu životu. 
Ako teda ako kresťania máme kráčať, aby sme prinášali pokoj ako Ježiš?  
Tak, že budeme uskutočňovať protokol lásky k blížnemu, 25. kapitolu Matú-
šovho evanjelia. 
Ľud sníval o oslobodení. Izraelský ľud mal tento sen, lebo mu bolo prisľúbené, 
že bude oslobodený, že bude zmierený. Jozef sníva – Jozefov sen je tak tro-
chu akoby zhrnutím sna celých týchto dejín kráčania Boha so svojím ľudom. 
Avšak nielen Jozef má sny. Aj Boh sníva. Náš Boh Otec má sny a sníva o 
krásnych veciach pre svoj ľud, pre každého z nás, lebo je Otcom a ako Otec 
myslí a sníva o tom najlepšom pre svoje deti. Boh je všemohúci a veľký, av-
šak učí nás konať veľké dielo zmierovania a prinášania pokoja v malom, na 
ceste, v nestrácaní nádeje a tou schopnosťou snívať veľké sny, o veľkých ho-
rizontoch.  
Pri spomienke na  rozhodujúcu etapu dejín spásy, na narodenie Panny Márie, 
vyprosujme si milosť jednoty, zmierenia a pokoja. (Z homílie pápeža Františka) 
............................................................................................................................ 

Oznamy 
 
- Upratovanie Hertník: Kozaková 31, Mačejová 32, Micheľová 33, Geralská 36 
- Spovedanie 1/2 hod. pred a po sv. omši. - Na spomienku sv. koš. mučeníkov je pozvaný 
hosť.  
- V pondelok (6.9.) začína novéna k Sedembolestnej P. Márii. 
- Deti (3. roč.) v rámci prípravy na 1. sv. prijímanie budú prichádzať s rodičmi na sv. omšu za 
učasti detí a mladých: Bartošovce - štvrtok, Hertník - piatok. - Fond pomoc kňazom Hertník 
151 eur, Bartošovce 87 eur (spolu 238 eur). Pán Boh zaplať! - V stredu je v Bartošovciach titul 
chrámu - zasväťme ako nedeľu. 
- V dňom 5. - 12. septembra sa v Budapešti koná 52. Medzinárodný eucharistický kongres, 
ktorého mottom je text žalmu: V tebe sú všetky moje pramene (Ž 87,7). - Oficiálna interneto-
vá stránka kongresu je www.iec.2020.hu 
- 11. sept. - 14. sept.: Výročie  návštevy sv. Jána Pavla II. na Slovensku. 


