
  

 

26. Týždeň v Cezročnom období , cyklus  „B“ - prvopiatkový týž-
deň 

27.09.2021  Pondelok  
Svätého Vincenta de Paul, kňaza  
(spomienka) 

 
08:00 

 
 
 

17:00 
 

Prvopiat. spoveď 07:15 h. 
Bartošovce OTP (+Pavol,+Anna,+Jozef,+Mária 
- č. 71) 
 
Prvopiat. spoveď 16:00 h. 
Hertník KOMP. ZAOČ. (za novomanželov 
Jána a Viktóriu - č. 223) 

28.09.2021  Utorok   
Utorok 26. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Svätého Václava, mučeníka  
alebo Svätého Vavrinca Ruiza a 
spoločníkov, mučeníkov  
(ľubovoľná spomienka) 

 
07:00 

 
 
 

17:00 

!Prvopiat. spoveď 06:30 h. 
Hertník OTP (+Magdaléna Holevová - č. 234/
VIII/´21/IX.)  
 
Prvopiat. spoveď 16:00 h. 
Bartošovce KOMP. ZAOČ. 
(+Ondrej,+Mária,+príbuzní - č. 41)                                                             

29.09.2021  Streda  
Svätých Michala, Gabriela a Ra-
faela, archanjelov  
(sviatok) 

 
08:00 

 
 

18:30 

Prvopiat. spoveď 07:15 h. 
Hertník OTP (+Michal Toporcer - č. 196)  
 
Prvopiat. spoveď 17:30 h. 
Bartošovce OTP (+Emil Minčák - 1. výr. - č. 
67) 

30.09.2021   Štvrtok     
Svätého Hieronyma, kňaza a 
učiteľa Cirkvi  
(spomienka) 
- modlime sa za duch. povolania! 
 

 
 
 
 

17:00 

                           *bez verejnosti! Hert.                      
(+Magdaléna H. - č. 234)             

 
Prvopiat. spoveď 16:00 h. 
Bartošovce OTP - KU SLÁVE A CTI D. SV.  
PO SV. OMŠI ADORÁCIA! 

01.10.2021                    1. piatok    
Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša 
(z Lisieux), panny a učiteľky Cir-
kvi  
(spomienka) 

 
08:00 

 
 
 
 

17:45 

Prvopiat. spoveď 07:15 h. 
Bartošovce OTP (za RB - X./21/ 
 

- Od 10:00 hod. vylož. S. Olt.+ADORÁCIA,            
záver 17:30 hod.+Euch. pož.! 

                             Prvopiat. spoveď 16:30 h. 
Hertník OTP (za br. Bož. Srdca - X./21) 

02.10.2021                       1. sobota      
Svätých anjelov strážcov  
(spomienka) 
- večerná sv. omši z nedeľnou plat-
nosťou! 

08:00 
 
 

17:00 

Hertník OTP (za RB - X./21) 
Krst v sobotu - po sv. omši! 
 
Bartošovce OTP (zdr., B. pož. rodín - č. 108/
Majirskú, Tokarskú a Filipiovú) 

03.10.2021              1. NEDEĽA  
27. nedeľa v Cezročnom ob-
dobí, cyklus „B“ 
 
 

07:30  
 
 

09:00 
 
 

10:30  

Hertník  KOMP. ZAOČ. (zdr., B. pož. a po-
ďak.  pre Veroniku - č. 190) 
 
Bartošovce KOMP. ZAOČ. (zdr., B. pož. rodín 
- č. 194) 
 
Hertník OTP (za veriacich) 
 

13:30 vylož. S. Olt. /súkr. adorácia// 
14:00 pobožnosť   Hertník- odprosujúca pob. 

na 1. nedeľu v mesiaci.   
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TARÍNY  
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Číslo 368 

SEPTEMBER– OKTÓBER 2021 

HerBartnícek 
 

Návod ako nezablúdiť v duchovnom svete – anjeli  
 
Anjelská tematika je v súčasnosti veľmi obľúbená. A nielen tá, s ktorou sa stretá-
vame v Biblii. Rôzne anjelské energie, terapie či karty sa nám snažia priniesť vnú-
torný pokoj a svetlo do životov. No skutočne je to tak? Ktorí anjeli sú tí praví a je 
ich možné vnímať? Aká je ich úloha a podstata? 
 

Pokiaľ nás téma anjelov ako veriacich zaujíma, je potrebné opie-
rať sa o tradíciu Katolíckej cirkvi a o Sväté písmo. Ak sa vyberie-
me napríklad do kníhkupectva a začneme hľadať literatúru 
o anjeloch, veľmi ľahko sa ocitneme v oddelení ezoteriky, kde sa 
mieša kresťanský pohľad s rôznymi okultnými praktikami. Čo by 
sme mali teda vedieť pri hľadaní odpovedí o tomto duchovnom 
svete? Tu je niekoľko otázok, ktoré nás môžu správne nasmero-
vať.  
  
Katolícka cirkev vs. anjeli. Uznáva ich alebo nie? 
Často sa môžeme stretnúť s dvomi extrémami. Prvý je ten, že prítomnosť anjelov ako 
veriaci spochybňujeme, respektíve z katolíckej náuky vylučujeme. Ten druhý extrém zas 
pobáda mnohých k upätosti na tieto duchovné bytosti a zablúdenie do ezoterických vôd. 
O existencii anjelov a ich pôsobení však celkom jasne hovorí i Katechizmus Katolíckej 
Cirkvi (bod 332): 
,,Anjeli sú prítomní už od stvorenia a v priebehu celých dejín spásy, zďaleka i zblízka, 
zvestujú spásu a slúžia Božiemu plánu pri jej uskutočňovaní: zatvárajú pozemský raj, 
chránia Lota, zachraňujú Agar a jej dieťa, zadŕžajú Abrahámovi ruku, svojou službou 
sprostredkúvajú Zákon, vedú Boží ľud, zvestujú narodenia a povolania, pomáhajú pro-
rokom…“ 
Čo slovo „anjel“ znamená? 
Poďme sa v úvode pozrieť na lingvistické pozadie a význam tohto slova. V hebrejčine 
sa stretávame s výrazom „Malak“, čo znamená „poslanie, posolstvo, posol“. V tomto 
význame poslom nemusí byť len „Boží posol“, ale i ľudský (napríklad kráľ, kňaz). Až 
príchodom Vulgáty sv. Hieronyma sa rozdeľuje pôvodný význam na dve samostatné 
slová. Nuncius – „ľudský posol“, dnes je jeho predstaviteľom Sv. Otec a potom samotný 
Angelus – „anjel“.  
Kto je to „anjel“, ako si ho môžeme predstaviť? 
Hneď na úvod sa môžeme zbaviť predstavy bacuľatej barokovej postavičky či pestrofa-
rebnej, energiu znázorňujúcej postavy v ezoterickom vnímaní. 



  

 

V duchu tradície, ktorá sa opiera o Sv. Písmo, je anjel Božie stvorenie, duchovná, ne-
materiálna bytosť, ktorú stvoril Boh za určitým zámerom. Anjelmi nazývame tých du-
chov, ktorí majú určité poslanie. Ostatní, ktorí nespĺňajú toto poslanie smerom 
k ľuďom, nazývame duchovia. Dobrí alebo zlí. Majú rozum a vôľu, začali jestvovať 
v čase, sú osobní a nesmrteľní. 
Katechizmus Katolíckej Cirkvi (bod 329) upresňuje ich podstatu: ,,Svätý Augustín o 
nich hovorí: „,Anjel‘… je názov služby, nie prirodzenosti. Ak sa pýtaš na meno tejto 
prirodzenosti, je to duch; ak sa pýtaš na službu, je to anjel: podľa toho, čím je, je 
duch; podľa toho, čo koná, je anjel.“ Anjeli sú celou svojou bytosťou Boží služobníci a 
poslovia. Keďže ustavične hľadia na tvár Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 18,10), po-
čúvajú na jeho slová a plnia jeho príkazy.“ 

(pokračovanie v nasledujúcom čísle) 
——————————————————————————————————————————— 

Stretnutie so Svätým Otcom Františkom v Košiciach 14. 9. 2021 

Správa o návšteve Slovenska Svätým Otcom Františkom nás veľmi potešila. Po výzve 
Pápežských misijných diel pripraviť Duchovnú kyticu pre Sv. Otca sa aj naše Ružen-
cové bratstvo zapojilo do 40 dňovej prípravy na príchod Sv. Otca a od 7. augusta do 
15. septembra sme sa modlili Ruženec za Slovensko a za pápeža Františka. Po upres-
není programu a pozvaní otcov biskupov na stretnutie so Sv. Otcom, RB našej farnosti 
zorganizovali púť do Košíc autobusom na stretnutie Sv. Otca s mládežou a každým kto 
je mladý duchom. Púte sa zúčastnilo 38 ľudí, z toho: 25 z Hertníka, 9 z Bartošoviec, 2 
z Hervartova, 2 z Fričkoviec. 3-4 dni pred púťou sme mali plný autobus, postupne sa 
nám odhlásilo 8 ľudí z rôznych dôvodov, zdravotných, pracovných, kvôli karanténe . 

Program bol veľmi bohatý a samotnému stretnutiu s pápežom ktoré bolo o 17:00 hodi-
ne  predchádzala sv. omša zo sviatku Povýšenia Sv. Kríža. Sv. omšu celebroval praž-
ský kardinál Dominik Duka, OP s pomocným košickým biskupom Markom Forgačom 
a  viacerými kňazmi, na záložnej ploche štadióna Lokomotíva Košice. V úvode homí-
lie povedal – slávime Eucharistiu vo chvíľach, keď Svätý Otec František slávi liturgiu 
s gréckokatolíckou archieparchiou v Prešove. Ďalej sa prihovoril mladým, ktorých veľ-
ký pápež svätý Ján Pavol II. nazval budúcnosťou cirkvi. "Kríž je naše logo, kríž je ta-
jomstvo Boha, cez ktorý sa nám dáva,"  zaznelo v homílii kardinála.  Na záver praž-
skému arcibiskupovi kardinálovi Dukovi dp. Pavol Hudák poďakoval za mladých iko-
nou Krista. 

Po sv. omši nasledoval sprievodný program už na hlavnom pódiu štadióna. Vypočuli 
sme si rôzne hudobné zoskupenia – Maranatha, Janais, Katku Koščovú, bubnovú šou. 
Pútavý bol scénický tanec Slza radostí o blahoslavenej Anke Kolesárovej z tvorivej 
skupiny Poetica musica.  

Pod názvom s Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom sme si vypočuli svedectvá mla-
dých popretkávané hudbou a spevom v úžasnej atmosfére. Nasledovala korunka Božie-
ho milosrdenstva – poklona Sv. Krížu. Pokračovali piesne -  Godzone projekt, kde za-
znela hymna stretnutia Zdvíhajme svet. 

O 16,45 hod. sme už s napätím očakávali príchod Svätého Otca, ktorý sa presúval 
z Luníka IX, kde sa stretol s rómskou komunitou. Celú cestu monitorovali vrtuľníky, 
ktoré krúžili nad celou trasou.  

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Po objavení sa papa mobilu, celý štadión burácal a vítal Svätého Otca Františka, ktorý 
úsmevom, gestami a mávaním pozdravoval prítomných pomedzi jednotlivé sektory. 

účastníčky stretnutia Mária P a Mária H.  

(pokračovanie v nasledujúcom čísle) 
——————————————————————————————————————————— 

OZNAMY: 
- Z príležitosti návštevy Sv. Otca naše spoločenstvo sa zapojilo do projektu Pápežských misij-
ných diel - Sv. ruženec za Sv. Otca a Slovensko. Pri tom sme urobili zbierku pre PMD - chu-
dobné krajiny, ktorá činila 202,- €. Po príspevku RB bolo odoslaných 250,-€ pre PMD. /
Hertník/ 
- Zbierku na pomoc pre núdznych na Kube (z nedele 26.09.2021) odošlite na účet Košickej arci-
diecézy: IBAN SK54 0200 0000 0000 0024 3512   Variabilný symbol 91060 Nezabudnite 
uviesť špecifický symbol farnosti.                                                                                                            

- Katolícke modlitebné Rádio Mária si môžete naladiť vo vašom rádiu v Košiciach na frekvencii 
107,7 MHz a v Prešove na frekvencii 107,5 MHz. Zaodejte sa do modlitby, spoznajte vieru Cir-
kvi prostredníctvom katechéz a odpovede na otázky osobného rozvoja. Bližšie informácie ná-
jdete na  www.radiomaria.sk 

- Milí bratia kňazi, v doznievajúcej radosti z návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku a v 
Košiciach pozývame na odpustovú slávnosť Ružencovej Panny Márie v Obišovciach, ktorá sa 
bude konať 2. a 3. októbra 2021. Púť začína v sobotu Fatimskou pobožnosťou a svätou omšou o 
16.30 hod., ktorú bude celebrovať košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. V nedeľu 
pozývame na Fatimskú pobožnosť o 9.15 a následne na hlavnú odpustovú svätú omšu o 10.30 
hod. Hlavným celebrantom bude pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka. Táto svätá omša 
bude vysielaná aj v priamom prenose TV Lux. Podrobný program na odpustový víkend nájdete 
na priloženom plagáte alebo na webstránke https://www.farnostobisovce.sk/odpustova-slavnost-
obisovce/ Mobil: +421 910 827 838. ruzencova@farnostobisovce.sk. Prihlásenie | 
www.farnostobisovce.sk 

Okrem plne zaočkovaných, ktorí budú mať vlastný vstup a sektor bez obmedzenia kapacity, sa 
odpustu môžu zúčastniť aj neočkovaní s platným negatívnym testom (48-hodinový antigenový 
test, 72-hodinový PCR test alebo potvrdenie o prekonaní Covid-19 nie staršie ako 180 dní). 
Prosíme, rešpektujte platné protipandemické opatrenia (rúška, odstup, dezinfekcia) a pokyny 
usporiadateľov. 
                                                                              + Mons. Bernard Bober arcibiskup-metropolita 

- Upratovanie Hertník: Maniková 50, Bednárová 53, Pšenčiková 54, Ciglariková 55 
- Od prvého októbra začína októbrová pobožnosť. Modlitba sv. ruženca je najsilnejšou zbraňov proti zlu 
vo svete a na zachovanie pokoja v ľudských srdciach. Je možnosť získať úplné odpustky. Tí, ktorí sa mod-
lia ručenec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve, alebo nábožnom združení, môžu 
získať úplné odpustky. Na získanie odpustkov sa stanovuje: Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiat-
kov. K modlibe je potrebné pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách. Pri verejnom recitovaní treba vyslo-
viť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. 
- K chorým /DSS a KORGYM/ v tomto týždni mesiaca október neprídem z dôvodu protiepidemických 
opatrení.  
- Spoveď v prvopiatkovom týždni bude 1 hod. hodinu pred večernými sv. omšami, 0, 45 hod.  /
okrem utorka ráno/ pred rannými omšami (okrem soboty a nedele). K sv. prijímaniu pristupujte 
podľa režimu sv. omší. Eucharistiu rozdám aj vonku pre kostolom. 
- Novomanželia Martin Sabol a Sandra Škurlová obetovali na kostol 130 eur. Na Rádio Lumen sa vyzbie-
ralo Hertník 369,- Bartošovce 215,- , spolu 584 eur. Z krstu Rebeky Kapcovej obetovali 50 eur a z krstu 
Olívie Márie Sabolovej 50 eur. Pán Boh zaplať za milodary! 


