
  

 

24. Týždeň v Cezročnom období , cyklus  „B“ 
- V Hertníku kvôli poklone bude upratovanie a výzdoba pred sobášom buď v piatok po večernom programe 
alebo v sobotu do 09:00 hod. V Bartošovciach v piatok (čas upratovania si zvoľte!). Upratovanie Hertník: 
Domovcová 38, Sabolová 39, Sabolová 282, Harčarufková 45 
- Spovedanie 1/2 hod. pred a po sv. omši.  
- Jesenné kantrové dni - sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah: Po-
ďakovanie za  úrodu. 
- 18.9. je Celodenná farská poklona. Prichádzajme na adoráciu, ďakujme, prosme a odprosujme Sviatostného 
Spasiteľa za hriechy a urážky nášho života. Nech žehná našu arcidiecézu a našu farnosť. 
- Novomanželia Geralskí obetovali zo svadby na kostol 150 eur. Pán Boh zaplať! 
- 19.9., na 25. Cezročnú nedeľu bude zbierka na Rádio Lumen. Podporme katolícke masmédia, slúžia nielen 
chorým a aj nám ostatným vo formovaní katolíckej viery. 

13.09.2021  Pondelok  
Svätého Jána Zlatoústeho, bisku-
pa a učiteľa Cirkvi 

 
07:30 

 
Hertník (+Elena Stachurová - VI./´21) 

14.09.2021  Utorok   
Povýšenie Svätého kríža 
(sviatok) 
Návšteva Sv. Otca Františka v 
Košiciach! 
(TJ Lokomotíva a Luník IX.) 

07:00 
 
 

08:15 
 

Hertník (+František,+Mária,+členovia rodiny - 
č. 159)      
 
Bartošovce (+Jozef Majirský - č. 39/II./´21)                                      

15.09.2021  Streda  
Sedembolestnej Panny Márie, 
patrónky Slovenska  
(slávnosť) - národný sviatok! 
Svätíme ako v nedeľu! 
Návšteva Sv. Otca Františka v 
Šaštíne! 

07:00 
 
 
 

08:15 

Bartošovce 
(+Helena,+Irena,+František,+Pavol,+členovia 
rodiny - č. 140) 
 
Hertník (zdr., B pož. pre rodinu - č. 196) 
 

16.09.2021   Štvrtok     
Svätých Kornélia, pápeža, a Cyp-
riána, biskupa, mučeníkov  
(spomienka) 

07:30 
17:30 

Hertník (+Mária Kašpríková - SEPT./´21) 
Bartošovce (+Štefan,+Veronika,+ostatní členo-
via rodiny - č. 15  /č. 27/) 

17.09.2021   Piatok    
Piatok 24. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Svätého Róberta Bellarmína, 
biskupa a učiteľa Cirkvi  
alebo Svätej Hildegardy z Bingenu, 
mníšky, učiteľky Cirkvi  
(ľubovoľná spomienka) 

 
 

17:30 

 
 
Hertník (poďak., zdr. a B. pož. pre Erika s rod. 
č. 263) - KU SLÁVE A CTI D. SV.  
PO SV. OMŠI ADORÁCIA! 

18.09.2021     Sobota   Celodenná 
farská poklona!  
Sobota 24. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Panny Márie v sobotu  
(ľubovoľná spomienka) 

08:00 
 
 
 
 
 
 

15:30 

Bartošovce (+Ladislav Tomahogh - č. 54) 
- po omši vylož. Sviatosti Oltárnej, záver 
ADOR. + Euch. pož.  18:00 hod. 
 
- vylož. Sviatosti Oltárnej Hertník 09:00 hod., 
záver ADOR. + Euch. pož.  15:00 hod. 
 
Hertník - sobáš (za novomanželov Sabolových 
- Martin a Sandra) - s nedeľnou platnosťou! 

19.09.2021     NEDEĽA  
25. nedeľa v Cezročnom ob-
dobí, cyklus „B“ 
- Sp. sv. Januára, bs. a mč., sa neslávi! 

ZBIERKA NA „RÁDIO LU-

MEN“ /katolícke masmédiá/ 

07:30  
09:00 

 
10:30  

Hertník (za veriacich) 
Bartošovce (poďak., zdr. a B. pož. Pre Annu - 
60 rokov - č. 117)  
Hertník (+Alexander.+Helena - č. 212) 

Po sv. omši KRST (Olívia S.) 
13:30 vylož. S. Olt. /súkr. adorácia// 

14:00 pobožnosť   Hertník  
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HerBartnícek 
 

 S nádejou očakávame návštevu pápeža  
Františka 

V nedeľu 4. júla tohto roku pápež František oznámil počas modlitby na Námestí svä-
tého Petra vo Vatikáne pastoračnú návštevu na Slovensku slovami: „S radosťou 
oznamujem, že, ak to Boh umožní, od 12. do 15. septembra učiním pastoračnú náv-
števu Slovenska." 
Osemnásť rokov od poslednej pápežskej návštevy Jána Pavla II. nás toto pápežovo 
vyhlásenie milo prekvapilo, pretože v pandemických časoch sú pápežove cesty znač-
ne zredukované. Zároveň sa rozhodnutím Svätého Otca cítime aj poctení, pretože 
spomedzi veľa pozvaní, isto inšpirovaný Božím Duchom, si zvolil cestu práve na 
Slovensko. Návštevu nie zrovna krátku. 
 
Nie je to náhoda 
Viacdňovú návštevu na viacerých miestach našej krajiny musíme v danej chvíli vní-
mať nie ako náhodnú udalosť, ale ako plnohodnotný dar so zámerom stretnúť sa nie-
len pastoračne s miestnou cirkevnou hierarchiou a veriacimi ako hlava Katolíckej 
cirkvi, ale aj ako medzinárodná autorita s najvyššími ústavnými, politickými 
a spoločenskými predstaviteľmi a ako morálna autorita s rozličnými náboženskými 
a sociálnymi skupinami. Chce byť poslom dobrej zvesti pre všetkých obyvateľov. 
Program pápeža na Slovensku je už dlhší čas známy a na všetkých miestach stretnutí 
prebiehajú intenzívne prípravy na jeho prijatie. Média 
prichádzajú s rozličnými špekuláciami o témach, kto-
ré údajne majú zaznieť na jednotlivých stretnutiach. 
Je isté, že už samotný výber komunít, do ktorých za-
víta pápež čosi o témach našepkáva. Veriacich pri-
chádza povzbudiť k živej a činorodej viere, 
s autoritami bude hovoriť o súčasných krízach, poli-
tických a inštitucionálnych zlyhaniach a zároveň 
o nádejach, ktoré občania vkladajú do dobrých poli-
tických rozhodnutí, v stretnutí s mladými zaiste za-
znie výzva, aby sa tak Cirkev ako aj široká spoločnosť zaoberala realitou mládeže 
a aby sa zachytili vízie, ba aj kritika mladých, pri stretnutí s rómskou komunitou pá-
pež pripomenie pluralitu kultúr, bohatstvo menšín ale aj ich plnšiu integráciu, na 
stretnutí so sestrami Matky Terezy a s ich zverencami – chudobnými 
a bezdomovcami  – v centre Betlehem nám pripomenie, že uprostred nás sa stále stre-
táme so spoločenskou a hospodárskou nespravodlivosťou a nerovnosťou a pozve nás 
k citlivosti a k prekonávaniu „kultúry skartovania“. 
 

 



  

 

Jezuiti predstavia pápežovi intelektuálny apoštolát 
Pápež František pri výbere miest stretnutí s rozličnými skupinami a komunitami zavie-
dol jednu osobitnú tradíciu. V krajine, kde účinkujú členovia rehoľného rádu Spoloč-
nosť Ježišova (jezuiti), keďže sám je jej členom, chce sa stretnúť na súkromnej audien-
cii aj s ich komunitou. Pre jezuitov je to príležitosť priblížiť Svätému Otcovi ich apoš-
tolské priority a diela, medzi ktorými popredné miesto patrí intelektuálnemu apoštolá-
tu, teologickej fakulte a spolupráci s celou Trnavskou univerzitou. 
Pestrosť miest a komunít, ktoré sa pápež chystá navštíviť, má pripomenúť miestnej 
cirkvi, že jej úlohou je premôcť fragmentáciu spoločnosti, ponúknuť kultúru záujmu, 
dialógu a stretnutia a tak utvárať novú budúcnosť pre všetkých. Pápež preto pozýva 
kresťanov a verejné inštitúcie ku spolupráci, aby vyšli poza múry svojich úzkych záuj-
mov na periférie rozdrobenosti a vzájomných konfliktov a pozvali všetkých k dialógu 
a budovaniu spoločného domu. 
Univerzity: Laboratóriá vzájomnej komunikácie 
V tomto duchu sa pápež obracia aj na univerzity. Akademické komunity sú pre neho 
laboratóriá, kde sa ich členovia zacvičujú do vzájomnej komunikácie a ako obohatenie 
prijímajú rozdielnosti pôvodu, kultúry, náboženstva a názoru. A to vtláča každému 
z nich pečať a schopnosť rozšíriť svoje pôsobenie na vonkajší svet, spájať jednotlivé 
ostrovy rozdielností do jedného spolupracujúceho súostrovia. 
Vo svojich príhovoroch pápež označil univerzitu aj pojmom „observatórium“. Akade-
mickí pracovníci, profesori a študenti svojimi štúdiami a výskumom nesýtia len 
samých seba, ale ním sa rozprestierajú na širokú perifériu, vychádzajú von vidieť pre-
kážky, nerovnosti, nespravodlivosti, ktoré volajú po zmene. 
Nik nemá študovať len preto, aby mal lepšie spoločenské postavenie, ale aby v sebe 
objavil služobníka spravodlivej veci a spoločného dobra. 
Univerzita má na túto úlohu sformovať ľudí po profesionálnej, ale aj ľudskej stránke 
a pripraviť ich prevziať zodpovednosť. Nik nemá študovať len preto, aby mal lepšie 
spoločenské postavenie, alebo viac peňazí, alebo väčšiu spoločenskú prestíž, ale študu-
je a skúma, aby v sebe objavil služobníka spravodlivej veci a spoločného dobra. 
 
V jednom príhovore na úvod akademického roka 2018 počas slávnostnej svätej 
omše kazateľ zhrnul, čo už mnohí povedali týmito slovami: „Som rád, že chceme utvá-
rať priestor slobody, aby sme sa stávali kreatívnymi, aby každý z nás pochopil svoje 
miesto vo svete. Som rád, že napomáhame tomu, aby sa naši študenti stávali rozumne 
vzdelanými ľuďmi, zrelými vo vzťahoch, v spravodlivosti, v milosrdenstve, 
v zmierovaní a vo vzájomnom obohacovaní sa.“ 
Nenechajme si ujsť túto vzácnu príležitosť obohatiť sa o mocné impulzy. Naberme 
vietor do svojich plachiet, aby sme s odvahou kráčali vpred. A ako pápež s radosťou 
oznámil svoje rozhodnutie navštíviť nás, tak my s vďačnou radosťou pozdravme jeho 
príchod a prijmime jeho posolstvo ako dar pre nás. (Zamyslenie doc. Jozefa Kyselicu – 
truni.sk) 

"Ak nerobím tieto štyri veci - milovať nepriateľov, robiť dobre nenávistní-
kom, žehnať tým, čo ma preklínajú a modliť sa za tých, čo ma potupujú - 
vtedy nie som kresťanom? Nie, si kresťanom, pretože si prijal krst, avšak 

nežiješ ako kresťan. Žiješ ako pohan, podľa ducha sveta." 
pápež František 

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

APOŠTOLSKÁ NÁVŠTEVA  SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA  
V KOŠICIACH 

Informácie do farností VIII.  
Vstupy na štadión pre očkovaných  
Očkovaní budete vstupovať do areálu štadióna cez vstupy č. 2,3 a 4.  
Vstupy na štadión pre OTP. 
Ak prídete s negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní Covid-19, v areáli štadióna bu-
dú pre vás vyhradené sektory a budete mať aj samostatný vstup a to vstup č. 1.   
Prosíme, rešpektujte pokyny a usmernenia usporiadateľov, ktorí vás budú navigovať do jednot-
livých sektorov. V sektoroch pre OTP bude potrebné zachovať protipandemické opatrenia 
(rozostupy, rúška, dezinfekcia rúk). Sektory pre OTP sa budú zapĺňať až po 12.00 hodine. Táto 
skupina OTP nebudú môcť ísť na svätú omšu na záložnú plochu, keďže sme povinní zamedziť 
zmiešavaniu účastníkov.  
QR kód je vstupenka na stretnutie.  
Zaregistrovaným účastníkom systém automaticky posiela mail s potvrdením registrácie. Ná-
sledne sa údaje preverujú v systéme NCZI. Až po preverení bude účastníkovi stretnutia poslaná 
mailom vstupenka s QR kódom. Veríme, že v nedeľu už všetci budete mať svoju vstupenku. 
Ak niekomu prišiel mail so zamietnutým stanoviskom NCZI kvôli chybe ich systému, nech 
kontaktuje call centrum, ktoré pomôže opraviť zápis. +421 222 200 075  
(pon – pia 8:30h – 16:30h) 
Bezpečnosť. 
Pripomíname, že na všetkých Apoštolských cestách pápeža je nutné prechádzať viacerými bez-
pečnostnými kontrolami, podobne ako na letiskách. (Teda kontrola osoby a batožiny. Jedlo 
môžete mať, ale upozorňujeme vás, aby ste nebrali so sebou nožíky a ostré predmety). Prosíme 
Vás, aby ste si príchod naplánovali v dostatočnom predstihu, aby 
ste prešli bezpečnostnou kontrolou včas a bez stresu.  Zakázaný je vstup so psom.   
Zatvorenie areálu je z bezpečnostných dôvodov dve hodiny pred príchodom Svätého Otca, teda 
štadióna Lokomotívy o 15.00, Luníka IX. o 14.00.  

Doprava, parkovanie, kyvadlová doprava a MHD v Košiciach zdarma. 
Opäť pripomíname, že dňa 14. septembra bude na území Košíc obmedzená doprava. Preto vo-
dičov žiadame, aby ste sa ani nesnažili dostať sa bližšie k štadiónu, ale aby ste využili záchytné 
parkoviská. Informácie o doprave v Košiciach a parkovaní bude možné počúvať cez Rádio 
Slovensko na frekvencií 96,6 MHz, ktoré bude pravidelne informovať o napĺňaní parkovísk 
pre autobusy a autá. 

Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska 
Modlime sa: Sedembolestná Panna Mária, ty sláva nášho národa, ty radosť nášho ľu-
du, s dôverou sa vinieme k tebe, k tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, a s tebou velebíme 
nášho nebeského Otca. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho 
milovaného Syna, ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním. S tebou, Má-
ria, velebíme nášho Nebeského Otca. Preblahoslavená Panna, teba nám dal tvoj milo-
vaný Syn za Matku, keď si stála pri jeho kríži a mala účasť na jeho vykupiteľskom 
utrpení. Ty poznáš všetky naše úzkosti a bôle, ty poznáš aj lásku nášho ľudu k tebe. 
Ako si nás chránila v minulých stáročiach vo viere a v oddanosti Cirkvi, buď nám 
mocnou ochranou a pomáhaj aj teraz. Chráň nás pred hriechom, pred bludnými náuka-
mi a konzumným spôsobom života a upevňuj našu vernosť Kristovi. S tebou Mária, 
velebíme tvojho syna a nášho Pána Ježiša Krista. Verní odkazu našich vierozvestov 
svätého Cyrila a Metoda, ktorí ťa osobitne uctievali, chceme si zachovať dedičstvo 
našich otcov. Amen 


