
  

 

25. Týždeň v Cezročnom období , cyklus  „B“ 
- Upratovanie Hertník: Čechová 46, Micheľová 47, Kapecová 48, Slaminková 49 
- Spovedanie pred a po sv. omši, ak to bude potrebné. V rámci sprísnených opatrení môže byť možnosť aj 
vonku, v parku /areál fary resp. kostola/. Kedykoľvek som k dispozícii vyspovedať a rozdať Eucharistiu. Platí 
to aj pre chorých.  
- Zakúpila sa socha P. Márie Kráľovnej Pokoja. Pán Boh zaplať zatiaľ nemenovaným darcom a za zakúpenie a 
dovoz. Plánujeme sochu inštalovať v areáli fary a kostola. Prosím o návrhy, nápady... 

20.09.2021   Pondelok      
Svätého Andreja Kima Taegona, 
kňaza, Pavla Chonga Hasanga a 
spoločníkov  
(spomienka)                                                                                                                                                                                                                                                             

 
08:30 

 
 

18:00 

 
Bartošovce (+Pavol,+Rozália,+Ľudmila - č. 
119)                                                      
                                                                  - OTP 
Hertník (+Emil Micheľ - č. 225) 
                                                 - KOMP. ZAOČ. 

21.09.2021  Utorok   
Svätého Matúša, apoštola a evan-
jelistu  
(sviatok) 

07:00 
 
 

17:30 
 

Hertník (+Magdaléna Holevová - č. 234/VII./
´21-IX.)                                                
                                                                 - OTP 

Bartošovce (+Cyril Hudák - č. 128) 
                                                 - KOMP. ZAOČ.                                                           

22.09.2021  Streda  
Streda 25. týždňa v Cezročnom 
období  

07:30 
 

08:30 

Hertník (+Františka Geralská /15.7.´21)  
- OTP 

Bartošovce (+Alexej,+Marián,+členovia rodiny 
- č. 150)                                                     - OTP 

23.09.2021   Štvrtok     
Svätého Pia z Pietrelciny, kňaza  
(spomienka) 
 

16:45 
 
 
 

18:00 

Hertník (zdr ., B. pož. a poďak. pre Natáliu - 
18 rokov - č. 299)                    
                                                 - KOMP. ZAOČ. 
 
Bartošovce (+Jozef,+Margita,+príbuzní - č. 41)                                    

- OTP /deti a mládež/    
PO SV. OMŠI ADORÁCIA! 

24.09.2021   Piatok    
Piatok 25. týždňa v Cezročnom 
období  

17:30 Hertník (+Jozef,+Már ia - č. 123)  
- OTP /deti a   mládež/ 

- KU SLÁVE A CTI D. SV.  
PO SV. OMŠI ADORÁCIA! 

25.09.2021     Sobota      
Sobota 25. týždňa v Cezročnom 
období alebo Panny Márie v sobo-
tu (ľubovoľná spomienka) 
- večerné omše s nedeľnou platnos-
ťou! 

 
16:45  

 
 

18:00 

 
Bartošovce (zdr., B. pož. rodín - č. 108)  
                                                                  - OTP 
 
Hertník (+Ladislav,+Veronika - č. 200)  

- OTP 

26.09.2021     NEDEĽA  
26. nedeľa v Cezročnom ob-
dobí, cyklus „B“ 
- Sp. sv. Kozmu a Damiána, muč., sa v 
tomto roku neslávi! 
 
- Dnes je 107. svetový deň migrantov a 
utečencov  (v spoločných prosbách veria-
cich pridať  prosbu) 
....................................................................... 

 

07:15  
 

08:45 
 
 

10:30  

Hertník (+Alexej,+Már ia - č. 212)  
                                                -  KOMP. ZAOČ. 
Bartošovce (+Ján,+Anna,+Milan - č. 47)  
                                                 - KOMP. ZAOČ. 
 
Pastoračná služba v inej farnosti! /sv. omša: 

za veriacich/                     
 

15:00 pobožnosť   Hertník  
/vylož. S. Olt.+ADOR./                             

-OTP 
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Mons. Zvolenský: Pápež rozsieval dobro, my sa budeme usilovať, aby pri-
nieslo úrodu 

 
Svätý Otec František na Slovensku podľa predsedu Konferencie biskupov Slovenska 

Mons. Stanislava Zvolenského svojimi slovami a gestami rozsie-
val dobro a my sa budeme usilovať, aby to dobro, ktoré rozosial, 
prinieslo úrodu. Ako povedal novinárom na bratislavskom letisku 
po odlete pápeža do Ríma, tieto slová mu povedal, keď mu na plo-
che letiska ďakoval za návštevu Slovenska. “On sa na to usmial a 
takto sme sa rozlúčili,” povedal bratislavský arcibiskup metropoli-
ta. 
Za hlavný odkaz návštevy Svätého Otca považuje Mons. Zvolen-
ský hlbokú ľudskosť. “Zostal by som pri ľudskosti. Sú tu nábožen-
ské posolstvá, ktoré sú dôležité pre nás. Ale ak by to malo byť pre 
celú spoločnosť, tak by som hovoril o ľudskosti. O priblížení sa ku 

každému človeku bez rozdielu rasy, náboženstva. Hlboká ľudskosť pápeža, to je hlavné 
posolstvo,” povedal. (TK KBS) 
———————————————————————————————————————————— 

Kľúč k úspechu Františkovej cesty máme my sami 
 

Pápež odišiel, my ostávame. A s ním aj jeho posolstvo. Ako to metaforicky vy-
jadril na konci príhovoru v bratislavskej katedrále, zasial semienko a „uvidíme, či 
rastliny vyrastú“. Práve tým, a nie počtom tlieskajúcich účastníkov, sa bude me-
rať úspech jeho cesty. 
Na poctivú reflexiu a rozmenenie jeho slov na drobné máme pred sebou dosta-
tok času. Aj keď s plynúcim časom bude rásť riziko, že Františkove myšlienky 
prekryje nános každodennosti. Sami si tak nastavíme zrkadlo, či návšteva pápe-
ža bola pre nás udalosťou alebo len jednou z udalostí. 
Takto za čerstva by však bolo dobré zdôrazniť aspoň jeden leitmotív, ktorý sa 
tiahol jeho príhovormi ako červená niť. Najúdernejšie, takmer ako headline na 
bilbord, ho vyjadril na košickom štadióne: „Zakorenení a otvorení.“ 
Takto znie hlavný odkaz súčasného pápeža. Nie tradicionalistického, zahľade-
ného do minulosti, ani nie progresívneho, upätého na novosti. Je to odkaz pápe-
ža katolíckeho, obhajujúceho tradičné učenie cirkvi (ako to ukázal počas tlačo-
vej konferencie na palube lietadla pri spiatočnom lete, kde vyhlásil, že potrat je 
vražda a manželstvo je sviatosť medzi mužom a ženou),  



  

 

no zároveň neskrývajúceho sa za šíky kultúrnych vojen, ale otvoreného sile 
dialógu a príťažlivosti osobného svedectva.     
Tak ako Panna Mária, ktorá – ako to František opäť raz metaforicky vystihol 
v homílii v Šaštíne – „nezostala stáť a nečinne kontemplovať samu seba me-
dzi štyrmi stenami svojho príbytku“, ale vedomá si svojej identity Matky Spasi-
teľa „cítila potrebu otvoriť dvere a vyjsť z domu“. (postoj.sk) 
......................................................................................................................................... 

V škole svätého pátra Pia z Pietrelčiny 
To prvé, čo je v živote najdôležitejšie, je: MILUJME BOHA! Láska je základom 
a kľúčom všetkého! Veď Boh je Láska a kto žije v láske, žije v Bohu! Nemilovať, to je 
ako biť Boha päsťou do očí! Lásku treba dokazovať! Ako? Dôverovať tomu, koho 
mám rád! A to i v skúškach. Najkrajší akt viery vyjde z tvojich perí vtedy, keď vieš 
trpieť, keď vieš kráčať za dobrom i v tmách, s vypätím posledných síl… 
Láska k Bohu občas ako blesk na okamih roztne tmy a priamo v búrke ťa nesie až na 
srdce tvojho Boha. A keby aj búrka vrcholila, tvoja duša bude vždy spočívať v náručí 
Božom, ako dieťa v náručí matkinom. Pán riadi všetko k tvojmu dobru. Nemysli si, že 
ti to vravím len tak, je to číra pravda. 
Kto chce a žiada si milovať Boha ten ho už miluje. Veď ktože nám dal túto túžbu?…
Boh sám už je v tom, kto ho chce milovať! 
Úzkosť, nepokoj a nedôvera k Bohu sú v našom živote ako rakovinové nádory duše. 
Úzkosť je horším zlom než zlo samo. Milujme Boha jednoducho, a netýrajme sa úz-
kosťami. Stavajte sa proti priestupkom, no nech je to nenávisť pokojná a svätá, nikdy 
nie nepokojná a spaľujúca! 
MILUJME BOHA I V UTRPENÍ 
Hladinu vašej duše často môže rozvíriť búrka. Nebojte sa! I keď pán azda spí, v danej 
chvíli sa prebudí a vráti vám pokoj. Svätý Peter by bol kráčal suchou nohou po vlnách, 
keby sa nebol zľakol a nezapochyboval. Pochybovať o Bohu značí urážať ho… 
Preto preč všetok nepokoj v každom súžení! Nepokoj iba prekáža Svätému Duchu. 
Trpezlivosť!… 
Nežiadať si nikdy od Boha vedieť, prečo to a ono a prečo vás vedie práve tadiaľto. 
Dívajte sa na Krista, a on vás vedie! A dívajte sa na večnosť, tam vás chce priviesť! 
Cítim, ako v mojom srdci rastie dôvera v Pána, takže môžem stále hlasnejšie volať: „I 
keby si ma vydal na smrť, predsa v teba budem dúfať, môj Pane! 
Boh je Láska a tá je schopná vytŕhať ľudí z nečinnosti a priemernosti. Ale táto láska – 
Kristus je ukrižovaná a možno ju nájsť len na kríži. Preto je Kristus Láska zavše taká 
neznáma. Žiadame si totiž lásku, ale odmietame trpieť. Ježišovo náručie je otvorené, 
ale ruky má pribité. Kto ho chce objať, musí ho objať i s krížom, musí sa zúčastniť 
i na jeho agónii. 
Opri sa o kríž ako Ježišova Matka, a vždy budeš mať dosť sily! 
Smutný pohľad na ľudské bezprávie nech ťa nezaráža! V plánoch Božích i to je na 

niečo! Príde raz deň a budeš svedkom Božej spravodlivosti. Boh nech vás poteší, po-

dopiera i požehná a nech vám dá čoraz viac cítiť, čo vraví sväté Evanjelium: „Moje 

jarmo je sladké a moje bremeno ľahké.“(Mt 11,30) 

LÁSKA K BLÍŽNEMU 
Všetky svoje sily musíme investovať do lásky k blížnemu, aby nám raz Pán mohol 
povedať: „Lebo hladný som bol a dali ste mi jesť…(Mt 25,35-36) 
Najlepšie vynaložený čas je ten, ktorý sme vynaložili na posväcovanie iných. 

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

V každom chorom je Ježiš, čo trpí. V každom chorom je Ježiš, čo čaká. V každom 
chudobnom, ktorý je chorý,  je Ježiš dvojnásobne: I trpí, i čaká! 
Najkrajšou modlitbou a najšľachetnejšou obetou je láska k blížnemu v skutkoch! 

OZNAMY 
I. Otec arcibiskup B. Bober vyjadruje poďakovanie všetkým kňazom pri prípravách so Sv. Ot-
com. Povzbudzuje k návratu k jeho slovám a premeditovali jeho odkaz. 
II. Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k 
príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. 
III. Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu 
Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na 
budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc 
pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opako-
vane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. 
Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej 
chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by 
sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako 
sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. 
Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na 
pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme 
počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" 
a ďakujeme. 
——————————————————————————————————————- 

- Od 16. augusta je platný tento automat, okres Bardejov je od 17. septembra 
v bordovej farbe (2. stupeň ohrozenia) /Úrad verejného zdravotníctva SR)/. 
- Na dverách bude uvedené v akom režime sa bude konať bohoslužby (sv. omša, obrad 
krstu, obrad sobáša, obrad pohrebu) - t. j. pre zaočkovaných, alebo pre OTP (očkovaní, 
testovaní, prekonaní). Po konzultácii sme sa rozhodli, že 1. sv. omša v nedeľu bude len 
pre zaočkovaných - bez obmedzenia + zoznam /protokol/  účastníkov. 
 2. sv. omša v režime OTP, max. 50 ľudí vrátane asistencie, t.j. znovu sa určí, kto tam 
má byť - kňaz + miništranti, kostolník, organista, kurátori, modliaci sa sv. ruženec, 
úmysel, služba ... = počet  koľko môže byť ďalších veriacich. Po naplnení počtu, veria-
ci môžu byť len v vonku.  Do veľkého zošita sa hore uvedie aká je to sv. omša /režim/ 
- či v režime: zaočkovaní  alebo  OTP. Na dverách kostola bude vždy uvedený režim. 
V Bartošovciach v sobotu večerná sv. omša s platnosťou na nedeľu (OTP) a nedeľná 
(KOMP. ZAOČ.). 
- Služba zapíše kontakt účastníka -  meno, priezvisko, č. tel., resp. č. d.. Z tohto dôvo-
du môže byť otvorený len hlavný vchod. Už pri oznamoch na jednotlivé dni by malo 
byť uvedené v akom režime je sv. omša - či pre zaočkovaných, alebo OTP. Schválený 
návrh bude v oznamoch takto: cez týždeň - ranné sv. omše v režime OTP - menej ľu-
dí . Sv. omše v piatok /Hertník/, vo štvrtok /Bartošovce/ budú vyčlenené pre OTP - ale 
pre deti /tie ktoré v ten deň boli v škole/ a mladých, večerné sv. omše pre zaočkova-
ných. Sv. prijímanie /Eucharistia/  sa bude pri každej sv. omši rozdávať aj pred vcho-
dom do novej sakristie /pre všetkých!!!/ *aj pre nezaočkovaných bez testu. 
- Hromadné podujatia typu svadby, kary a pod. Sú v kompetencii obecných úradov. 
- Stále platí zachovávanie všetkých doterajších protiepidemických opatrení: odstu-
py /2m/, dezinfekcia a rúška. !Dôležité, pre BJ okres platí na prekrytie horných dýcha-
cích ciest respirátor /nestačí rúško/. 
- Otec arcibiskup udeľuje dišpenz do odvolanie pre BJ okres dišpenz od povinnosti byť 
na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť! 


