
  

 

29. Týždeň v Cezročnom období , cyklus  „B“ 
Oznamy:   
- Upratovanie Hertník: Cigľariková 68, Kapecová 69, Bogdaniková 70, Antolová 71 

- Misijná nedeľa (Svetový deň misií) bude slávená v univerzálnej cirkvi v nedeľu 24. októbra 2021. Uskutoční sa zbierka na MI-

SIE. -  Spoveď pred sv. omšou, podľa potreby aj po sv. omši. Všetko o misiách v časopise a na plagátoch. - 18. októbra sa Milión detí modlí 
ruženec. Pripravte podľa možností vzhľadom na epidem. opatrenia.  
- Teologické večery v zimnom semestri - ONLINE_V zimnom semestr i akademického r oka 2021/2022 Teologická fakulta Katolíckej 
univerzity v Ružomberku po dlhšej pauze opäť pripravuje Teologické večery. Tieto moderované diskusie sú ponukou pre kňazov, študentov a 
širokú verejnosť, aby mohli spoločne uvažovať o otáznikoch dnešného človeka v kontexte teológie. Vzhľadom na pandemickú situáciu budú 
Teologické večery prebiehať v online forme. Bude možné sledovať ich záznam prostredníctvom Youtube kanála Teologickej fakulty s oficiál-
nym názvom „Teologická fakulta v Košiciach“. Videozáznamy teologických večerov budú odvysielané v premiére v čase uvedenom na 
plagáte. Diváci si ich budú môcť pozrieť aj po premiére, t.j. video ostane verejne dostupné na Youtube kanáli fakulty (https://
www.youtube.com/channel/UCBtOXRm1zs3eCf5OUTpiV-A). Názov videa bude korešpondovať s názvom daného teologického večera na 
plagáte.  
- Prečítať oznam „synodálna cesta“ /o. arcibiskup B. Bober/. Možnosť zakúpiť nový misál /SSV/. - Oznam na výveske Fórum život - Sviečka 
za nenarodené deti. 

18.10.2021  /Milion deti sa mod-
li ruženec/Pondelok  
Svätého Lukáša, evanjelistu  
(sviatok) 

 
 

17:30 

Platí covid automat v čiernej farbe! 
 
Bartošovce KOMP. ZAOČ. (zdr., B. pož. pre 
Jaroslava - 80 rokov života - č. 137) 

19.10.2021  Utorok   
Utorok 29. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Svätých Jána de Brébeuf a 
Izáka Jogues, kňazov, a ich spoloč-
níkov, mučeníkov  
alebo Svätého Pavla od Kríža, 
kňaza  
(ľubovoľná spomienka) 

 
16:45 

 
 

18:00 

 
Bartošovce KOMP. ZAOČ. (+Jozef Horváth - 
č. 50/III.) 
 
Hertník KOMP. ZAOČ. (zdr ., B. pož. a po-
ďak. pre manželov Kapecových - 30 rokov 
manž. života)                                                               

20.10.2021  Streda  
Streda 29. týždňa v Cezročnom 
období  

08:00 
 

Hertník KOMP. ZAOČ. (+Ján Tarasovič - č. 
235/V./21) 

21.10.2021   Štvrtok     
Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom 
období  
 

16:45 
 
 

18:00 

Hertník KOMP. ZAOČ. (+Helena, +Ján - č. 
232) 
 
Bartošovce (zdr., B. pož. pre rodinu Vojtekovú, 
vnúčatá, pravnúčatá - č. 150) PO OMŠI ADO-
RÁCIA! 

22.10.2021   Piatok    
Piatok 29. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Svätého Jána Pavla II., pápe-
ža  
(ľubovoľná spomienka) 

17:30  Hertník KOMP. ZAOČ. (+Alber t Sobek - 
úmysel dcéry z Hervartova) - KU SLÁVE A 
CTI DUCHA SV. 
PO OMŠI ADORÁCIA 

23.10.2021     Sobota      
Sobota 29. týždňa v Cezročnom 
období  alebo Svätého Jána Kapis-
tránskeho, kňaza  
alebo Panny Márie v sobotu  
(ľubovoľná spomienka) 

08:00 Hertník KOMP. ZAOČ. (+Jozef,+rodičia Ru-
dolf,+Mária,+st. rodičia - č. 286) 
                                        
                       (za veriacich - 30.neB_24.10.21) 
 

24.10.2021     NEDEĽA  
30. nedeľa v Cezročnom ob-
dobí, cyklus „B“ 
Misijná nedeľa - zbierka! 
 
- sv. Antona Máriu Clareta, bs., sa v tomto roku 
neslávi! 

08:30  
 
 

10:00 
 
 
 

Hertník KOMP. ZAOČ. (zdr ., B. pož. pre 
rodinu Geralskú - č. 223) 
 
Bartošovce KOMP. ZAOČ. (za manželov Gab-
riela a Zuzanu Lamancových - č. 3) 
 
 

13:30 vylož. S. Olt. /súkr. adorácia// 
14:00 pobožnosť   Hertník  
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MILIÓN DETÍ sa 18. októbra  

bude modliť ruženec za mier a jednotu vo svete 
 

Pozývame všetky rodiny, farnosti, školy, stretká, katechétov, či učiteľov, aby 
sa 18. októbra s deťmi modlili ruženec za mier a jednotu vo svete. Táto mod-
litebná iniciatíva má v prvom rade poukázať na to, že úprimná modlitba detí 
preniká ako šíp priamo do srdca milosrdného Boha. Prostredníctvom nej mô-
žeme hlbšie pochopiť, aká mocná je modlitba posvätného ruženca, keď sa 
ho modlia predovšetkým deti, aby vyprosili pokoj a jednotu v rodinách, medzi 
národmi a na celom svete! 
AKO TO ZAČALO? - Táto kampaň sa zrodila v roku 2005 vo venezuelskom 
hlavnom meste Caracas. Niekoľko miestnych žien raz prechádzalo okolo prí-
cestnej kaplnky a uvideli tam skupinku detí modliť sa ruženec pred obrazom 
Panny Márie. V tej chvíli pocítili mocnú prítomnosť nebeskej Matky. Jedna z 
nich si spomenula na slová svätého Pátra Pia: „Keď sa milión detí bude 
modliť ruženec, svet sa zmení.“ A o to ide aj v tejto kampani: o vieru v silu 
detskej a úprimnej modlitby. Ježiš nás predsa učí: „Ak nebudete ako deti, 
nevojdete do nebeského kráľovstva“ (Mt18, 3). 
 
Prečo 18. októbra? - Október je v Cirkvi už tradične mesiacom modlitby 
posvätného ruženca. A 18. októbra slávime sviatok svätého Lukáša Evanje-
listu, ktorý nám ako jediný z evanjelistov sprostredkoval udalosti z Ježišovho 
detstva a podľa tradície mal blízky vzťah k Panne Márii.  
VÝZNAM MODLITBY RUŽENCA - Panna Mária vo Fatime povedala deťom 
Lucii, Franciscovi a Jacinte, aby sa modlili ruženec každý deň a tak vyprosili 
pokoj tomuto svetu. Táto výzva je stále aktuálna. Aj dnes je v mnohých kraji-
nách hrozné prenasledovanie kresťanov, utrpenie ľudí v dôsledku vojny a 
terorizmu a bieda miliónov ľudí po celom svete. Iba Boh nám môže darovať 
skutočný pokoj a mier. My však s ním môžeme na jeho diele spolupracovať 
svojím úsilím, ale najmä prostredníctvom modlitby. 
Svätý Ján Pavol II. napísal o ruženci v apoštolskom liste Rosarium Virginis 
Mariae: „Ruženec je zo svojej podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo 
je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruže-
nec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Zo 
svojej podstaty – ako vytrvalá spoločná prosba, ktorá je v súlade s Kristovou 
výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať  

https://www.youtube.com/channel/UCBtOXRm1zs3eCf5OUTpiV-A
https://www.youtube.com/channel/UCBtOXRm1zs3eCf5OUTpiV-A


  

 Stretnutie so Svätým Otcom Františkom v Košiciach 14. 9. 2021 (záver) 

Ďalej Sv. Otec pokračoval  - keď sme sklesnutí, alebo na dne, existuje spoľahlivý pro-
striedok, ktorý nám pomôže znova vstať. Je to, o čom hovorila Petra – spoveď. Pýtala 
si sa ma: „Ako môže mladý človek prekonať prekážky na ceste k Božiemu milosrden-
stvu?“ Aj tu ide o záležitosť pohľadu, pohľadu na čom záleží. Sv. Otec zdôraznil, že 
centrom spovede nie sú hriechy, ale Otec. Nechodíme na spoveď ako potrestaní, ktorí 
sa musia pokoriť, ale ako deti, ktoré bežia do Otcovho objatia, Otec nás dvíha v každej 
situácii, odpúšťa nám každý hriech. Boh vždy odpúšťa. Dám vám malú radu: po kaž-
dej spovedi nejakú chvíľu zostanete a zapamätajte si odpustenie, ktoré ste dostali, po-
hladenie Boha Otca. Zachovajte si ten pokoj v srdci, slobodu, ktorú vo svojom vnútri 
cítite. V tejto chvíli by som chcel dať kňazom jednu radu: povedal by som kňazom, 
aby sa cítili na mieste Boha Otca, nie vyzvedaví, nikdy inkvizítorskí, ale bratia, ktorí 
darujú Otcovo odpustenie, ktorý vždy odpúšťa, objíma a prijíma. Dajme v spovedi 
prvé miesto Bohu. Ak je on hlavnou postavou, všetko sa stáva pekným a spoveď̌ je 
sviatosťou radosti. Keď sa hanbíš ísť na spoveď je to dobré znamenie, to znamená, že 
nesúhlasíš s tým, čo si urobil. Každé znamenie si vyžaduje ísť ďalej. Nebuď väzňom 
hanby. Boh ťa miluje práve tam, kde sa za seba hanbíš. A miluje ťa vždy. Posledná 
pochybnosť: „Otče, nedokážem odpustiť sebe, a preto mi ani Boh nemôže odpustiť, 
lebo vždy padnem do tých istých hriechov.“  Ale počúvaj, kedy sa Boh urazí? Keď ho 
ideš prosiť o odpustenie? Nie, nikdy. Boh trpí, keď si myslime, že nám nemôže odpus-
tiť, pretože je to ako keby ste mu povedali: „Si slabý v láske!“. Naopak, Boh sa raduje, 
keď nám odpúšťa, zakaždým. My sa necháme odradiť, on nie. Nevidí pomýlených 
ľudí, ale milované deti; možno zranené, a vtedy má ešte viac súcitu a nehy.  A vždy, 
keď sa spovedáme – nikdy na to nezabudnime – je v nebi oslava. Nech je to tak aj na 
zemi! 

Nakoniec, Peter a Lenka, zažili ste v živote kríž. Ďakujem za vaše svedectvo. Pýtali 
ste sa, ako „povzbudiť mladých ľudí, aby sa nebáli objať kríž“. Objať: to je pekné slo-
vo! Objatie pomáha prekonať strach. Keď sme objatí, získame znova dôveru v seba 
a tiež v život. Nechajme sa teda objať Ježišom. Pretože keď objímeme Ježiša, znova 
dostávame nádej. Nemôžeme objať samotný kríž; bolesť nikoho nespasí. To, čo pre-
mieňa bolesť, je láska. Ježišova radosť, v bolesti, sa premieňa na pokoj. Drahí mladí, 
želám vám túto radosť, silnejšiu ako čokoľvek iné. Prajem vám, aby ste ju zaniesli 
svojim priateľom. Nie kázne, ale radosť. Prinášajte radosť! Nie slová, ale úsmevy, 
bratskú blízkosť. Ďakujem vám, že ste ma počúvali a prosím vás o poslednú vec: neza-
budnite sa za mňa modliť. Ďakujem! 

Boli to veľmi pôsobivé slová Sv. Otca. Nasledovala spoločná modlitba Otče náš..., po 
ktorej nás Sv. Otec všetkých požehnal. Rozlúčil sa s prítomnými, ktorí boli na pódiu 
a od viacerých prijal aj osobné darčeky. Za spevu Sv. Otec opustil štadión a presunul 
sa na košické letisko. Po odchode Sv. Otca z areálu štadióna sme sa mohli aj my po-
stupne pre množstvo ľudí presunúť kyvadlovou dopravou k nášmu autobusu. 
V neskorých večerných hodinách sme sa unavení, ale šťastní, plní emócii vrátili do-
mov.  

– nám dáva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za 
pokoj.“ ánky www.acn-slovensko.org/miliondeti/ 

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Teraz je potrebné, aby sme si slová Sv. Otca nielen vypočuli, ale aby sa stali súčasťou 
nášho života, aby sme ich prakticky žili. 

účastníčky stretnutia Mária H. a Mária P. 

Kto chce byť prvým, mal by použiť Ježišov protiliek 
 

Áno, proti nebezpečenstvu zneužitia prvenstva, hodnosti a úradu, existuje pro-
tiliek: stať sa služobníkom všetkých. 
Kto chce medzi byť vami prvým, nech je služobníkom všetkých, povedal Ježiš 
(Mk 9, 30-37). 
Povedzme, že je dobré chcieť byť prvým. Mať postavenie, úrad, úctu, moc, 
vplyv, príjmy, výsady, ktoré s postavením a úradom súvisia. Málokto sa za-
myslí aj nad tým, že byť prvým má aj svoju odvrátenú stránku. Na to príde, až 
sa prvým stane. 
Nie, túžba po prvenstve neobchádza ani apoštolov. Možno je to trochu divné, 
ale je to tak. Poukazuje na to sám evanjelista Marek. Netreba o tom pochybo-
vať, že apoštoli by mali byť výnimkou z túžby po kariére. Nie sú. 
Ježiš apoštolom túto túžbu nevyvracia, ale poukazuje na protiliek: kto chce byť 
medzi vami prvý, nech je služobníkom všetkých! Áno, proti nebezpečenstvu 
zneužitia prvenstva, hodnosti a úradu, existuje protiliek: stať sa služobníkom 
všetkých. Žiaľ, to sa zistí spravidla až vtedy, ak sa niekto prvým naozaj stane.  
Použitie Ježišovho protilieku nie je nikdy neskoro. Nositeľ prvenstva a úradu 
ho môže použiť kedykoľvek a vždy to osoží. Ale, ak sa o tom hanbíme čo i 
len hovoriť – presne tak ako apoštoli – musí nás odhaliť až Pán sám alebo 
prostredníctvom iných. A potom to býva trpké a ponižujúce. (postoj.sk) 
 

VEČNÉ SVETLO - Plameň sviece pred bohostánkom 
 

Podľa tradičného zvyku žiari nepretržite v každom kostole vedľa svätostánku 
lampa na upozornenie a uctenie si Kristovej prítomnosti. Túto lampu zvykne-
me nazývať „večné svetlo.“ V Starom zákone Boh prikázal Mojžišovi, aby v 
stánku stretnutia neprestajne svietili olejové lampy. Je to predobraz večného 
svetla v kresťanskom chráme, ktoré poukazuje na prítomnosť Boha medzi je-
ho ľudom novým a jedinečným spôsobom, a to reálnou prítomnosťou Krista v 
eucharistickej sviatosti, v ktorej nám náš Spasiteľ dáva svoje najsvätejšie telo 
a krv ako pokrm pre pútnikov.  
Vo väčšine katolíckych chrámov u nás zabezpečuje plamienok večného svetla 
elektrické osvietenie. Cirkevné predpisy odporúčajú používať „lampu živenú 
olejom alebo voskom“. V praxi sa toto odporúčanie nedá realizovať za kaž-
dých okolností z dôvodu väčšej nákladnosti a náročnosti pri udržiavaní živého 
plameňa sviece či lampy. Svetlo a teplo vyžarované plameňom sviece, hovorí 
Romano Guardini, je obrazom jednoty s Bohom prostredníctvom poznania a 
lásky. „Ako plameň vyžaruje svetlo, tak Boh vyžaruje pravdu, a duša sa prijí-
maním pravdy zjednocuje s Bohom, tak ako naše oči vidia svetlo a zjednotia 
sa s plameňom v zrakovom vneme.“ Nech nás pohľad na večné svetlo naplní 
túžbou žiť vo svetle Božej lásky a milosti. (benediktíni) 


