
  

 

28. Týždeň v Cezročnom období , cyklus  „B“ 
- Fórum života organizuje 18. ročník pro-life kampane na Slovensku Sviečka za nenarodené deti. Jej vrchol je 
už tradične 2. novembra – v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých. 
Kampaň pozýva ľudí, aby si na prelome októbra a novembra spomenuli na nenarodené deti, ktoré zomreli pri 
umelom alebo spontánnom potrate. Pozýva k modlitbe za tých, ktorí sú zranení skúsenosťou potratu, i za zmenu 
zmýšľania tých, ktorí nenarodené deti nepovažujú za hodné ochrany od počatia. Aj tento rok podporuje vznik 
nových pamätníkov nenarodeným deťom. 
Dôležitým rozmerom kampane Sviečka za nenarodené deti je verejná zbierka schválená Ministerstvom vnútra 
SR, v rámci ktorej sa prostredníctvom predaja symbolických sviečok zbierajú financie potrebné na fungovanie 
konkrétnych projektov a aktivít na podporu ochrany ľudského života, jeho dôstojnosti a prirodzených hodnôt na 
poli prevencie, advokácie a konkrétnej pomoci ľuďom v krízových situáciách na celom Slovensku. 

11.10.2021  Pondelok  
Pondelok 28. týždňa v Cezroč-
nom období  
alebo Svätého Jána XXIII., pápeža  
(ľubovoľná spomienka) 

16:45 
 

18:00 

Bartošovce OTP (+Jozef Majirský III./´21 - č. 39) 
 
Hertník KOMP. ZAOČ. (+Alber t Sobek III. – 
OKT.´21) 

12.10.2021  Utorok   
Utorok 28. týždňa v Cezročnom 
období  
 

16:45 
 

18:00 

Hertník OTP (+Elena Stachurová VII./´21) 
 
Bartošovce KOMP. ZAOČ. (zdr., B. pož. a po-
ďak. pre Máriu Mikluščákovú - 92 rokov)                                                                   

13.10.2021  Streda  
Streda 28. týždňa v Cezročnom 
období  
 

08:00 
 
 

17:30 

 
  

Bartošovce OTP (+rodičov,+Magdalénu a 
+Vincenta,+Helenu a +Emila - č. 56) 
 
Hertník KOMP. ZAOČ. (+Helena Semaneková 
III.– OKT.´21) 

14.10.2021   Štvrtok     
Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Svätého Kalixta I., pápeža a 
mučeníka  
(ľubovoľná spomienka) 

16:45 
 

18:00 

Hertník KOMP. ZAOČ. (+Jozef Lenar t - 1. 
výr. - č. 286) 
Bartošovce OTP - KU SLÁVE A CTI DUCHA 
(zdr., B. pož. rodiny - č. 149)  
PO OMŠI ADORÁCIA! 

15.10.2021   Piatok    
Svätej Terézie od Ježiša (z Avi-
ly), panny a učiteľky Cirkvi  
(spomienka) 

* 
 

17:30 

súkr. Bart. (...)  

 
Hertník OTP (+Jozef,+Anna - č. 213) 
PO OMŠI ADORÁCIA! 

16.10.2021     Sobota      
Sobota 28. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Svätej Hedvigy, rehoľníčky  
alebo Svätej Margity Márie Alaco-
que, panny  
alebo Svätého Gála, kňaza  
alebo Panny Márie v sobotu  
(ľubovoľná spomienka) 

 
16:45  

 
18:00 

 
Bartošovce (+Anna Švirková - OKT./´21) OTP 
 
Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Jána/kantora/ 
- 25 rokov života - č. 223)  OTP 

17.10.2021     NEDEĽA  
29. nedeľa v Cezročnom ob-
dobí, cyklus „B“ 
- sp. na sv. Ignáca Antiochijského sa neslávi! 

Zbierka na MISIE! 
 

07:30  
 
 

09:00 
 

10:30  

Hertník KOMP. ZAOČ. (poďak. za 40 rokov 
manž. života pre Jozefa a Már iu - č. 130) 
 
Bartošovce KOMP. ZAOČ. (za veriacich) 
 
Hertník OTP (zdr ., B. pož. a poďak. pre Ľubo-
míra - 50 rokov života - č. 230) 
KRST po sv. omši!  
 

13:30 vylož. S. Olt. /súkr. adorácia// 
14:00 pobožnosť   Hertník  
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 Sv. Terézia od Ježiša  - učiteľka modlitby 
 

„Bol raz jeden úspešný manažér. Hodinky, mobilný telefón a počítač určovali jeho deň. 
Každá sekunda bola pre neho nesmierne dôležitá. 
Jedného dňa mal stretnutie v sídle istej významnej právnickej kancelárie. Nanešťastie, 
táto luxusná budova bola uprostred centra mesta a uponáhľaný manažér si so zdese-
ním uvedomil, že nemyslel na to, aká bude premávka a aké bude ťažké nájsť miesto na 
parkovanie. Keď dorazil do centra, najskôr obišiel budovu, aby zmapoval situáciu. 
Nič. Každučké parkovacie miesto bolo obsadené. Skúsil zájsť ďalej. Nikde vôbec nič. V 
bezradnosti sa začal modliť: „Pane, prosím, pomôž mi, teraz ťa potrebujem. Daj, aby 
som našiel parkovacie miesto. Ak vypočuješ moju prosbu, sľubujem, že pôjdem každú 
nedeľu na omšu.“ Urobil ešte jedno kolo. Nič, nikde by sa nebol zmestil ani špendlík. 
Začal sa modliť intenzívnejšie: „Pane, nemôžem meškať na toto stretnutie. Ak mi 
umožníš miesto na parkovanie, budem sa spovedať aj každý týždeň a nikdy nevyne-
chám večernú modlitbu.“ Dookola sa modlil a pomaličky obchádzal budovu, pričom 
skúmal každý pohyb na ceste. „Pane, prosím ťa, ide mi o život! Ak mi pomôžeš nájsť 
voľné miesto, budem každý deň čítať evanjelium a možno sa pridám aj ku 
ketechétom.“ V tej chvíli jedno auto pred ním odišlo a uvoľnilo miesto. Manažér s veľ-
kou úľavou vzápätí povedal: „Pane, nenechaj sa rušiť. Práve som našiel miesto.“ 
„Modlitba je najväčším a najintenzívnejším gestom ľudskej bytosti, nie nejakým 
hlúpym zaklínadlom.“ 
Svätá Terézia od Ježiša je pre nás učiteľkou modlitby. Sama prešla cestou hľadania a 
nájdenia toho, v čom spočíva modlitba. Nie v množstve slov, ale v láske, v milovaní 
Boha. Vo svojom Živote, v 11. – 22. kapitole, sa zaoberá traktátom o modlitbe. Hneď 
na začiatku 11. kapitoly píše: „Ak mám teraz hovoriť o tých, ktorí začínajú slúžiť lás-
ke, zdá sa mi, že to spočíva v pevnom rozhodnutí kráčať cestou modlitby“ Neopustiť 
cestu modlitby za žiadnu cenu, aby sme mohli slúžiť láske. 
 „Modlitba je čímsi, čo objíma celý život toho, kto sa modlí s výnimočnými dôsledka-
mi a požiadavkami. Odtiaľ vyplývajú prvé rady – nie je ich veľa, ale sú ťažké: 
a) Kto sa modlí, stáva sa „otrokom lásky“, čo neznamená otroctvo, ale vysokú hod-
nosť. To je prvý pokyn, prvé slovo traktátu: „Byť otrokom lásky... je to taká veľká 
hodnota, že pri samej spomienke na to mám nevýslovnú radosť.“ Je potrebné, aby za-
čiatočník vedel, že musí mieriť vysoko.“ 
b) Modlitba je vážny záväzok. Modlitba vyžaduje odovzdanie sa Bohu. Hovorí to po-
čas jednej zo svojich modlitieb, v ktorých pozdvihuje hlas, keď sa rozpráva s Bohom v 
prítomnosti začiatočníka: „Ó Pane, Pán mojej duše, moje jediné dobro! Prečo sa ti ne-
páčilo tak zariadiť, aby keď sa duša rozhodne milovať ťa..., mohla sa hneď vzniesť do 
dokonalej lásky a tešiť sa z toho, že ju má?“.  



  

 

A sama si odpovedá: „Preto, že my sami nechceme... Tak sa zdráhame, tak sa odťahu-
jeme s odovzdaním sa Bohu bez rozdelenia“. Je to prostriedok, ktorý je proti snívaniu 
– pokušeniu unáhlenosti a jednoduchým dosiahnutiam cieľov. Cesta modlitby sa stáva 
základom celého života. 
c) Ten kto sa modlí, musí sa dôkladnejšie starať o každodenný život tak, aby modlitba 
nebola čímsi oddeleným, ale aby modlitba a život boli jedno. Ide o absolútnu prioritu 
prijatia Kristovho kríža. 
d) Terézia odporúča „rozhodné rozhodnutie“ (špan. determinada determinación - 
rozhodné rozhodnutie, pevné rozhodnutie) a rozvíja ho ďalej. 
Ten, kto chce kráčať po ceste vnútornej modlitby, si musí uvedomiť veľmi dôležitú 
vec: „zvíťaziť nad sebou“ – to je kľúčové odporúčanie. Pre začiatočníka je to výcho-
diskový bod. Vôľa musí zaujať výrazne stanovisko. Poklad, aký nemôžeme za nič na 
svete kúpiť, je sám Boh. Ak by sme urobili z našej strany všetko, čo máme, tak by 
sme tento poklad získali veľmi rýchlo. Ale v rozvoji nám stoja v ceste naše nestále 
rozhodnutia.  „Myslíme si, že dávame Bohu každú vec, ale v skutočnosti mu dávame 
len úroky a ovocie a my si nechávame kapitál a majetok.“  
„Je potrebné „rozhodné rozhodnutie... bez ohľadu na to, čo sa stane, hoci by sa mal 
svet zrútiť. Lebo kto sa od začiatku svojho duchovného života usiluje s pomocou Bo-
žej milosti dostať až na vrch dokonalosti, ten určite nikdy nevojde do neba iba sám. 
Svojím príkladom a vplyvom potiahne za sebou mnohých. Boh mu dodá ako vernému 
vodcovi spoločníkov, aby išli s ním i za ním“. 
„Radikálna voľba modlitby zároveň dodá vôli silu a vytrvalosť. Ten, kto sa modlí, od 
začiatku sa začína stávať človekom so silným charakterom.“ (Zdroj: Život sv. Terézie) 
———————————————————————————————-- 

Stretnutie so Svätým Otcom Františkom v Košiciach 14. 9. 2021 (časť 2.) 
Na pódiu ho privítal otec arcibiskup Bernard Bober, poďakoval mu za návštevu 
a poprosil ho, aby nám dodal silu a nasmerovanie, aby sme  v tejto dobe zmätku 
a napätia vedeli nájsť ten pevný bod, ktorý nám môže dať iba Ježiš. 
Nasledovali 3 svedectvá a otázky od mladých ľudí. 

Prvá bola Petra, ktorá rozprávala ako jej sviatosť zmierenia, ktorá bola bezprostredne 
pred sviatosťou birmovania zmenila celý život. Nazývala samu seba obieleným hro-
bom. Pri spovedí sa stretla s láskavým kňazom, ktorí sa jej dal pomodliť ako zadosťu-
činenie 1x Otče náš... . Po tejto sviatosti zmierenia pochopila obetu Ježiša visiaceho 
na kríži. Sv. Otcovi dala otázku: Ako má mladý človek prekonávať prekážky 
k Božiemu milosrdenstvu? 

Druhé svedectvo bolo od Petra z Brezna. Hovoril ako mladý neveriaci človek spoznal 
budúcu manželku Zuzku, ako s ňou chodieval k Anke Kolesárovej do Vysokej nad 
Uhom. Ako sa stal veriacim a ako spolu so Zuzkou prekonávali prekážky, pomocou 
spoločenstva mladých a kňazov, keď chceli žiť čistú lásku pred manželstvom aj 
v manželstve. Veľmi im pomohla už teraz blahoslavená Anka Kolesárová. Žijú 
v šťastnom manželstve, majú 3 dcéry a práve teraz sa im narodil syn. Vie, že svojim 
deťom budú odovzdávať svedectvo čistej lásky. Sv. Otcovi dali otázku:  

Ako máme povzbudiť mladých, aby uverili hodnotu čistej lásky?  

Tretie svedectvo prišli povedať Peter, Lenka a ich 3 deti – Eliška, Emanuel a Lenka.  

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Peter rozprával o sebe, ako mu zomrela mama v 13-tich rokoch, akým zlým životom 
žil ako chlapec, až pokiaľ neprišiel do Košíc študovať a v pastoračnom centre spoznal 
veriacich mladých ľudí a kňazov, čo mu zmenilo život. Nebolo to ľahké. Tam spoznal 
Lenku s ktorou pred 9 rokmi uzatvoril manželstvo. Do jeho života prišiel kríž choroby, 
s ktorou zápasil 5 rokov. Teraz už je v poriadku a spolu s manželkou ďakovali za všet-
ko čo ich v živote postretlo, za kríže ktoré ich stretli, za príhovor Anky Kolesárovej, za 
ich lásku, za spoločenstvo mladých ľudí, za kňazov, ktorí ich usmerňovali na ich ži-
votnej ceste. Sv. Otcovi položili otázku: Ako máme povzbudiť mladých, aby sa nebáli 
objať kríž vo svojom živote? Boli to veľmi silné svedectvá. 

Svätý Otec pozdravil: Milí mladí, drahí bratia a sestry, dobrý večer! 

Na úvod poďakoval otcovi arcibiskupovi slovami: Bolo mi potešením počúvať slová 
monsignora Bernarda, vaše svedectvá a otázky. 

Začal Petrom a Zuzkou o láske v dvojici. Láska je najväčší sen v živote, ale nie je to 
lacný sen. Láska je vernosť, dar, zodpovednosť. Neznamená mať všetko a hneď. Zna-
mená milovať na celý život a celou svojou bytosťou. Vo veľkých príbehoch sú vždy 
láska a hrdinstvo. Vždy idú spolu, bez polovičatosti. Uviedol príklad Ukrižovaného 
Ježiša a blahoslavenej Anky Kolesárovej. Nenechajme dni nášho života plynúť ako 
epizódy v telenovele. Každý je darom a môže byť darom pre toho druhého. Láska je 
milovať toho druhého takého, aký je. Snívajte o kráse, ktorá presahuje vzhľad, ktorá 
presahuje módne trendy. Snívajte bez strachu o založení rodiny, o splodení a výchove 
detí, o dávaní života a o zdieľaní všetkého s druhou osobou. Nenechajte sa 
„homologizovať“, nie sme vyrábaní  v sériách, sme jedineční, sme slobodní a sme vo 
svete, aby sme prežili príbeh lásky s Bohom. Ďalšia rada, aby láska prinášala ovocie - 
nezabudnite na korene. To sú rodičia a starí rodičia. Oni Vám pripravili pôdu. Polie-
vajte korene. Odpojiť sa od života nie je dobre. Boh nás chce mať pevne zasadených 
na zemi, nikdy nie uzavretých, ale vždy otvorených pre všetkých. Poviete mi: Áno, ale 
svet rozmýšľa inak. O láske sa veľa hovorí, ale v skutočnosti platí zásada – nech sa 
každý stará sám o seba. Nenechajte sa ovplyvniť tým čo nie je dobré, zlom, ktoré bes-
nie. Nenechajte sa ovládnuť smútkom, alebo rezignovaným znechutením tých, ktorí 
hovoria, že sa nič nezmení. Ten, kto tomu uverí, ochorie na pesimizmus. Sťažovanie 
sa a pesimizmus nie sú kresťanské, Pán nemá rád smútok a keď niekto zo seba robí 
obeť.             účastníčky stretnutia Mária P. a Mária H.  

OZNAMY: 
- Upratovanie Hertník: Kapcová 63, Geralská 64, Patakyová 65, Košutová 66 
- Spoveď pred sv. omšou, podľa potreby aj po sv. omši. 
- Na budúcu nedeľu je zbierka na MISIE. Modlíme za Božie požehnanie misijného pôsobenia 
sv. Cirkvi, za kňazov, rehoľníkov a laických pomocníkov v misiách a ľudí, ku ktorým sú posla-
ní. Neraz v ťažkých životných podmienkach financujú kostoly, školy, nemocnice a sirotince. 
Pomáhajme svojimi obetami a modlitbou. Finančná zbierka na tento účel sa uskutoční najbliž-
šiu nedeľu. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 
- Októbrová pobožnosť je v réžii RB. Pokračujme v dennej modlitbe posv. ruženca. V spojení 
s Božou Matkou pred sviatostným Kristom upevňujme svoju vieru a modlime sa za tých, ktorí 
potrebujú našu modlitbu. 
- Zbierka na pomoc Kube: Hertník 264 €, Bartošovce 215 €, spolu 479 €. Pán Boh zaplať! 

 
 


