
  

 

27. Týždeň v Cezročnom období , cyklus  „B“ 
Oznamy:   
- Upratovanie Hertník: Kurucová 56, Stopková 57, Michaleková 60, Mizlová 61 
- Spovedanie pred a podľa potreby aj po sv. omši. - Októbrová pobožnosť je vždy pred sv. omšou v réžii ružen-
cového bratstva. V nedeľu pred vyloženou S. Oltárnou je ruženec rodín. Počas mesiaca október bude vyložená 
socha fatimskej P. Márie pri obetnom stole. - Zbierka na Kubu bude trvať do konca roka 2021. 
- Môžete prichádzať zapisovať úmysly sv. omší na rok 2022 - jubileá, 1. výr. úmrtia a potom ostatné. 
- Sladká pomoc - misijná iniciatíva (PMD). Možnosť kúpiť sladké čokoládky (misijná pomoc). 

04.10.2021  Pondelok  
Svätého Františka Assiského  
(spomienka) 

16:45 
 
 

18:00 
 

Bartošovce OTP (+Albert,+Vincent,+Anna - č. 
22) 
 
Hertník KOMP. ZAOČ. (za prvopr ijímajúce 
deti r. 2021 - úmysel darcu Vaniškovce 60) 

05.10.2021  Utorok   
Utorok 27. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Svätej Faustíny Kowalskej, 
panny  
(ľubovoľná spomienka) 

16:45 
 

18:00 

Hertník OTP (+Karol Semanek - I./´21/OKT.) 
 
Bartošovce KOMP. ZAOČ. (+Imrich - 1. výr. - č. 
100)                                                                    

06.10.2021  Streda  
Streda 27. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Svätého Bruna, kňaza  
(ľubovoľná spomienka) 

08:00 
 

17:30 

Bartošovce OTP (+Augustín Š./VIII./´21) 
 
Hertník KOMP. ZAOČ. (zdr., B. pož. a poďak. 
pre Eriku, Beátu a Marka - 45 rokov života - č. 
223) 

07.10.2021                  1. štvrtok     
Ružencovej Panny Márie  
(spomienka) 
Prvý štvrtok v mesiaci! (modlime 
sa za duchovné povolania) 

*  

 
17:30 

súkr. Hertník (...)  

 
Bartošovce OTP (zdr., B. pož. a poďak. pre Mar-
tu - 70 rokov - č. 60) 
PO OMŠI ADORÁCIA! 

08.10.2021   Piatok    
Piatok 27. týždňa v Cezročnom 
období  

16:45 
 
 
 

18:00 

Bartošovce KOMP. ZAOČ.  (zdr., B. pož. a po-
ďak. pre Ľuboslavu Lenartovú - 60 rokov - č. 
122) 
 
Hertník OTP - KU SLÁVE A CTI DUCHA 
SVӒTÉHO (+Eva - č. 12) 
PO OMŠI ADORÁCIA! 

09.10.2021     Sobota      
Sobota 27. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Svätého Dionýza, biskupa, a 
spoločníkov, mučeníkov  
alebo Svätého Jána Leonardiho, 
kňaza alebo Panny Márie v sobotu  
(ľubovoľná spomienka) 

08:00 
 
 

17.00 

Hertník OTP (zdr ., B. pož. rodiny - č. 212)  
*upratovanie až od 09:30 hod.! 

 
Bartošovce OTP (zdr., B. pož. pre Jána a Jozefa - 
94 rokov - č. 131) 
- s nedeľnou platnoťou! 

10.10.2021     NEDEĽA  
28. nedeľa v Cezročnom ob-
dobí, cyklus „B“ 

07:30  
 

09:00 
 
 
 

10:30  

Hertník KOMP. ZAOČ. (za ver iacich) 
 
Bartošovce KOMP. ZAOČ. (zdr., B. pož. a 
ochranu pre manželov Františka a Vieru - 40 
rokov sobáša - č. 12) 
 
Hertník OTP (zdr., B. pož. pre Slávku jn. - 15 
rokov - č. 254) 

13:30 vylož. S. Olt. /súkr. adorácia// 
14:00 pobožnosť   Hertník  
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Praktické rady pre modlitbu 
posvätného ruženca  

 

Ruženec je ako vitráž, do ktorej sú vložené jednotlivé farebné sklíčka a v celosti tvoria  
peknú harmóniu. Takýto pohľad by sme mali mať i na modlitbu posvätného ruženca. 
Keď sa pozrieme iba na jednotlivé časti, môžu sa nám javiť nezaujímavé, nudné, done-
konečna sa opakujúce. Do modlitby ruženca treba vstúpiť ako do starobylého chrámu, 
ktorý sa spoznáva a obdivuje z rôznych uhlov pohľadu. Ružencové tajomstvá sú pestré, 
v dvadsiatich častiach poukazujú na najdôležitejšie udalosti dejín spásy a dávajú nádej 
našej existencii a našej budúcnosti.  
V radostnej časti ruženca je zahrnutých päť udalostí z obdobia pred narodením a  
obdobia detstva Ježiša Krista. Boh sa stal človekom a vstúpil do dejín ľudstva. Urobil to 
spôsobom veľmi jednoduchým a skromným. Prijal na seba všetku ľudskú biedu a sla-
bosť okrem slabosti hriechu.  
Pri rozjímaní radostných tajomstiev pamätajme na to, že Boh sa stal človekom 
kvôli mne, aby som sa ja stal Božím dieťaťom. Radostný ruženec sa modlíme v 
pondelok a sobotu.  
Tajomstvá svetla pr ibližujú tr i roky Ježišovho verejného účinkovania od krstu v 
Jordáne až po ustanovenie Eucharistie. Doplnením týchto piatich tajomstiev sv. Ján Pa-
vol II. vyplnil medzeru, ktorá dovtedy bola v ružencových tajomstvách. Týmto počinom 
v Roku ruženca urobil modlitbu ruženca ešte v plnšom zmysle modlitbou evanjelia. Krst 
v Jordáne a zázrak v Káne sú začiatkom zjavenia sa Ježiša Krista ako Božieho Syna. 
Ohlasovanie evanjelia, výzva na pokánie a premenenie na Tábore je realizáciou spásne-
ho poslania, ktoré sa má naplniť vo veľkonočnom mystériu. Jeho misia ostane zvečnená 
nekrvavým spôsobom ustanovením Eucharistie a definitívnym spôsobom sa zakončuje v 
umučení, smrti a zmŕtvychvstaní Krista.  
Tajomstvá svetla, ktorým predchádzajú radostné tajomstvá a po ktorých nasledujú  
bolestné a slávnostné tajomstvá obsahujú celé spásne mystérium vteleného Božieho Sy-
na. Tieto tajomstvá nás pozývajú k skloneniu sa a k meditácii o Ježišovej náuke o jeho 
zázrakoch, o jeho živote medzi ľuďmi. Nad tajomstvami svetla uvažujeme v mod-
litbe ruženca vo štvrtok.  
Bolestná časť ruženca obsahuje päť udalostí, ktoré môžeme zaradiť medzi  
najdôležitejšie udalosti ľudských dejín. Ide o niekoľko desiatok hodín od večera Zelené-
ho štvrtku do nedeľného veľkonočného rána. Sú to najdôležitejšie hodiny v histórii sve-
ta. V tomto časovom úseku sa dovŕšilo naše vykúpenie.  
Rozjímaním nad tajomstvami umučenia sa nemáme iba rozrušiť a rozcítiť nad Ježišo-

vým utrpením, ale máme si položiť otázku:  



  

 

Som si vedomý, aká bola cena môjho vykúpenia? Ako sa ma dotýka skutočnosť, 
že Boh sa dal do rúk človeka, aby človeka priviedol naspäť k sebe?  
Bolestné tajomstvá a modlíme a rozjímame nad nimi v utorok a piatok.  
Do slávnostného ruženca vkladáme päť udalostí, ktoré zakončujú tajomstvo vy-
kúpenia: Ježiš Kristus, víťaz nad hriechom a smrťou. Slávnostné tajomstvá sa netýkajú 
iba Ježiša, nezvýrazňujú minulosť, ale pozývajú k víťazstvu aj nás. Jeho slávne zmŕt-
vychvstanie, nanebovstúpenie, oslávenie Panny Márie – Ježišovej i našej Matky – je 
pre nás predzvesťou a pozvaním a týka sa našej budúcnosti. Slávnostné tajomstvá majú 
soteriolocký (spásny) ako i eschatologický obsah. Pozývajú nás k rozjímaniu nad tým, 
čo už Boh pre nás urobil, ale aj o tom, čo Boh pre nás robí a čo pre nás pripravil, 
čo nás čaká a k čomu nás pozýva – k večnému životu. Nad slávnostnými tajom-
stvami rozjímame v stredu a nedeľu.  
Keď počas modlitby posvätného ruženca vkladáme do nej i rozjímanie a zamýšľame sa 
nad tajomstvami, pripodobňujeme sa Panne Márii, ktorá udalosti svojho i Ježišovho 
života uchovávala vo svojom srdci a premýšľala o nich (porov. Lk 2,19). Náš život sa 
tak stane citlivý a otvorený na Božie pôsobenie a naše životné okolnosti – radostné, 
bolestné, tajomné i slávnostné – sa nám budú javiť v inom svetle.  

——————————————————————————————————-- 

Návod ako nezablúdiť v duchovnom svete – anjeli (dokončenie z FL 368) 
Čo je ich úloha? - Zvestujú a slúžia 
I v Ježišovom živote anjeli zohrávali určitú úlohu. Tu si vždy treba uvedomiť, že sú 
poslami. Oni nie sú tí, čo sami niečo dávajú. Oni zvestujú a ich úloha je služba. 
Toto uvedomenie nám pomáha rozlíšiť, či sa ponúkané informácie alebo učenie o an-
jeloch sústreďujú na duchovné bytosti ako na koncové dobro alebo nás smerujú k Bo-
hu. Častým negatívnym príkladom sú rôzne liečebné anjelské terapie, ktoré sa upínajú 
na anjelov. 
  
Poznajú anjeli našu budúcnosť?  
Práve v ezoterickej literatúre, liečeniach či veštení tvrdia praktizujúce osoby, že spoje-
ním sa s anjelom prezradia človeku jeho budúcnosť. Nie je to však pravda. 
Duchovné bytosti nepoznajú budúcnosť. Teológia sv. Tomáša Akvinského hovorí, že 
dokážu určité veci vydedukovať, vycítiť na základe vnímavosti, a jedine ak Boh dovo-
lí, môžu napríklad človeka dopredu varovať. Komunikácia s „Božím anjelom“ nikdy 
neprebieha na povel osoby, ktorá sa venuje okultným praktikám. 
  
Môžu anjeli konať len na základe vlastného rozhodnutia? Bez Boha? 
Realita nie je ako v Holywoodskych filmoch, kde sa anjeli i démoni vteľujú do ľud-
ských tiel a robia, čo chcú. To nemá nič spoločné s realitou. Či dobrý, či zlý anjel mô-
že konať len z Božieho dopustenia a len v takej miere, koľko mu Boh umožní. Boh 
môže dopúšťať, ale neznamená, že on by bol tvorcom zla. 
Tu musíme byť zároveň obozretní, lebo sa môžeme stretnúť napríklad s rôznymi popu-
lárnymi, bludárskymi manichejskými filmami. V manicheizme sa nachádza určitá he-
réza z 2. storočia, ktorá hovorí, že sú dva večné princípy. Princíp dobra a zla, ktoré 
spolu neustále bojujú, raz vyhráva jeden, raz druhý. Je však potrebné si uvedomiť jed-
nu podstatnú vec – boj je už vyhratý. Kristus ho už vyhral. To znamená, že my vníma-
me históriu lineárne, od bodu A po bod B, kde príde zavŕšenie, parúzia a koniec vše-
tkého.  

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

To nie je cyklický čas ako vo východných náboženstvách. Boh je nad týmto časopries-
torom, že bod A, ale i bod B už pozná, len my to prežívame „teraz“. Zlí už vedia, že 
tento boj prehrali a že to raz skončí. Jediné, čo diabol môže a chce, je nás pokúšať 
a človek môže súhlasiť s týmto pokušením. Môže ísť zlou cestou na základe slobodnej 
vôle. 
  
Je pravda, že človek sa po smrti môže stať anjelom, ako to často hovoríme? 
Často zvykneme pri úmrtí blízkeho človeka povedať, obzvlášť ak ide o predčasný od-
chod malého dieťaťa: ,,Už máte svojho anjelika v nebi.“ Z človeka sa však nikdy anjel 
nestane zo svojej stvorenej podstaty. Ani z anjela človek. Nie je možná takáto 
„transformácia“. Ak zomrie človek, hovoríme, že už nazerá na Božiu tvár, ale nie 
v pozícii „anjela“. 
  
Ako možno zachytiť „ich hlas“? 
Kresťanská tradícia hovorí, ale i Sv. Otec zdôrazňuje, že aby sme boli citliví na Boží 
hlas a vnuknutia dobrých anjelov, mali by sme sa naučiť rozlišovať duchov. O tom, 
ako ich rozlišovať, píše napríklad sv. Ignác z Loyoly vo svojich pravidlách rozlišova-
nia duchov.  
Základom však zostáva budovanie vzťahu a život s Bohom, kde sa prehlbuje i naša 
vnímavosť na rozlišovanie dobra a zla, a teda i prítomnosť duchovného sveta. 
  
Je možné vidieť prítomnosť alebo pôsobenia anjelov, duchovného sveta 
vo vlastnom živote?  
Môžeme si uvedomiť základnú vec, že keď človek hodnotí svoj život, tak väčšinou to 
robí retrospektívne. Čiže retrospektívne si citlivý, vnímavý človek vie uvedomiť, že 
v jeho živote pôsobil Boh prostredníctvom nejakej myšlienky, dobrého suseda, priate-
ľa, alebo v prípade omilostených duší to mohol byť anjel, ktorý sa mu zjavil. Každý 
človek, ktorý sa snaží o duchovný život, má skúsenosť s tým, že vníma Božie pôsobe-
nie vo svojom živote, a to v rôznych formách. 
  
Ako rozlišovať informácie o anjeloch, s ktorými sa stretávame? 
Pri téme anjelov je potrebné byť opatrný, nakoľko sme často ovplyvnení rôznymi 
filmami či ezoterickými okultnými knihami, ktoré veľmi často miešajú kresťanské 
s okultným. Že síce na jednej strane nájdeme obrázok sv. Pátra Pia, ale zároveň tam 
máme na druhej strane ezoterické rozprávanie o anjeloch, čo je veľmi zavádzajúce. 
Slovník Sv. písma a cirkevná tradícia sú veľmi striedme v téme anjelov. Mnohé veci 
dokážeme rozumovo v duchu viery a vernosti sv. Cirkvi vydedukovať, ale presné od-
povede nájdeme až na druhom svete. Pretože rôzne opisy v Sv. písme sú metahistoric-
ké. To znamená, že to nie je vymyslené, ale zároveň to nie je ani presný historický 
zápis. Vtedy hovoríme v teológii o metahistorických udalostiach, ktoré majú v sebe 
určitú históriu, ale zároveň sa to udialo alebo deje „ponad čas“, ktorý my nepoznáme, 
nemáme. Človek si vytvoril čas, aby sa mohol orientovať, Boh nemá čas. Preto sa tre-
ba pozerať pri rôznych informáciách na tému anjelov opatrne a uvážene a vnímať via-
cero skutočností. 
 
Uvedené informácie boli čerpané z diskusie relácie TV LUX venovanej téme anjelov. Ak vás 
téma anjelov zaujíma, odporúčame pozrieť si ju celú s hosťami – s p. prof. Milošom Lichnerom, 
prezidentom Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu, a kňazom Danielom Dianom,   vyso-
koškolským pedagógom. (Slovo+) 
 


