
  

 

Týždeň po 1. adventnej nedeli - prvopiatkový týždeň/cyklus „C“ 
Oznamy:   
- Upratovanie Hertník: Matejovská 285, Mikulová 108, Demjaničová 109, Lazurová 111 
- Opatrenia sú platné od 25.11. do odvolania, tzn. sv. omše sú bez verejnosti /vysielané on line - stream na 
yotube/ okrem asistencie (kňaz, kantor, kostolník, 1 max. 2 orátori /RB/, 2 úmysel sv. omše, 2 miništranti, 
kurátor a tech. zabezpečenie streamu). 
- Spovedanie v prvopiatkovom týždni 1/2 hod. pred a 1/2 hod. po sv. omši (utorok len pred sv. omšou) 
okrem nedele. 1/2 hodina = 25 ľudí - každý, kto sa chce vyspovedať, nech sa zapíše na papier, ktorý bude 
vzadu v kostole. 
- Individuálne rozdávanie Eucharistie bude v týždni po sv. omši /resp. po programe/ pri sakristii, v nedeľu 
10 min. po kňazskom požehnaní na konci sv. omše pod chórom. 
- Rorátne sv. omše nebudú z dôvodu neúčasti veriacich kvôli zákazu bohoslužieb. 
- Milodary: Zbierka na Dobročinné diela sv. Alžbeta Hertník 236, - eur, Bartošovce 160, - , spolu 396, - eur. 
Pán Boh zaplať a vynahraď! 
- Pre pomoc PMD bolo druhýkrát objednaných ďalších 5 krabíc čokoládok, ktoré sa predávali v škole aj v 
kostole -  vyzbieralo sa 133 eur. Boli odoslané tento týždeň na účet PMD.  
- Farské listu budú vzadu v kostole. 

29.11.2021  Pondelok  
Pondelok po 1. adventnej nedeli 

 
08:00 

 
17:00 

 

 
Hertník (+Helena Stachurová_VI./´21) 
 
Bartošovce (+Anna,+Andrej,+starí rodičia - č. 
94) 

30.11.2021  Utorok   
Svätého Ondreja, apoštola  
(sviatok) 
 

07:00 
 

Bartošovce (+František,+Ladislav,+Mária - č. 
27) 
 
                                 súkr. Hertník (+Mária Horná_úmysel ...)                           

01.12.2021  Streda  
Streda po 1. adventnej nedeli 
 

  
 

 súkr. Bartošovce  (za veriacich - 5.12.´21/2.adv.neC)       
Hertník (za RB_XII./´21) 
 

02.12.2021    1. štvrtok     
Štvrtok po 1. adventnej nedeli 

 
08:00 

 
17:00 

 
Hertník (+Már ia - č. 29) 
 
Bartošovce (za RB__XII./´21) 

 ADORÁCIA PO SV. OMŠI! 

03.12.2021   1. piatok    
Svätého Františka Xaverského, 
kňaza  
(spomienka) 
 

 
16:00 

 
 

17:45  

 
Bartošovce (+Marta,+Cyril - č. 27)  - OD-
PROSUJÚCA POBOŽNOSŤ NA 1. PIATOK 
 
Hertník (+Karol Semanek - č. 234) 

04.12.2021     1. sobota      
Sobota po 1. adventnej nedeli  
alebo Svätého Jána Damascénske-
ho, kňaza a učiteľa Cirkvi  
alebo Svätej Barbory, panny a mu-
čenice  
(ľubovoľná spomienka) 
 

07:30 
  
  

10:00 

Bartošovce (+kňazi, ktorí pôsobili vo f. Hert-
ník - č. 76) - fat. pobožnosť s kňazom! 
 
Hertník (zdr ., pož. Štefana s rodinou - č. 
55) 

05.12.2021     NEDEĽA  
 
2. adventná nedeľa, cyklus 
„C!  

 
08:00  

 
 

09:30 

                           
Hertník (+Alber t Sobek_IV.DEC. ´21) 
 
 
Bartošovce (+Helena Semaneková_IV./DEC. 
´21_úmysel z Hertníka) 

17:00 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA 
CIRKEV 
 FARNOSŤ SV. KA-
TARÍNY  
ALEXANDRIJSKEJ  

Číslo 377 

NOVEMBER-DECEMBER 2021 

HerBartnícek 
 

 Prichádza advent 
 

Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená zjavenie alebo príchod. V 
tomto období sa pripravujeme na príchod Krista – vteleného 
Milosrdenstva. Začiatky adventu siahajú do 4. storočia. Rím-
sky pápež Gregor Veľký na prelome 6. a 7. storočia advent 
stanovil na štyri týždne. 
Symbolom adventu je adventný veniec so štyrmi sviečkami, 
ktoré symbolizujú štyri nedele pred Štedrým dňom. Postupne 
sa zapaľujú každú nedeľu. Prečo práve veniec? Veniec je od 
nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Ad-

ventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a ktorý zároveň prichádza ako 
víťaz, kráľ a osloboditeľ – ako vtelené Milosrdenstvo. 
 

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:  
Prichádza Adventné obdobie. Túžim si pripraviť srdce na príchod Pána Ježiša 
tichosťou a sústredenosťou ducha. Chcem sa spájať s Pannou Máriou a nasle-
dovať verne jej čnosť tichosti, pre ktorú našla zaľúbenie v očiach samého Boha. 
Verím, že spolu s ňou vytrvám v tomto predsavzatí (Den. 1398). 
Bože, ktorý si nezatratil človeka po jeho páde, ale vo svojom milosrdenstve si 
mu odpustil, odpustil si mu božsky, to znamená, nielenže si mu odpustil vinu, 
ale ešte si ho aj obdaroval všetkými milosťami. Milosrdenstvo ťa podnietilo, že 
si sám ráčil zostúpiť k nám a pozdvihol si nás z našej úbohosti. Boh zostúpi na 
zem, Pán pánov, Nesmrteľný sa uponíži. Kam však zostúpiš, Pane, azda do 
Šalamúnovho chrámu? Alebo rozkážeš, aby ti postavili nový príbytok, do ktoré-
ho by si zostúpil? Pane, aký príbytok ti pripravíme, keď celá zem je tvojou pod-
nožkou? Sám si si pripravil príbytok – svätú Pannu. Jej nepoškvrnené vnútro je 
tvojím príbytkom a stáva sa nepochopiteľný zázrak tvojho milosrdenstva, Pane. 
Slovo sa stáva telom – Boh prebýva medzi nami, Božie Slovo – vtelené Milosr-
denstvo (Den. 1745). 
 

Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci 
 

„Na Slovensku opäť vstupujeme do náročného obdobia sprásnených opatrení. Povzbu-
dzujem veriacich, aby sme neupadli do hnevu alebo smútku. Aj prostredníctvom tejto 
pobožnosti sa zomknime v modlitbe a v konaní dobra. Buďme ostražití, aby nám mate-
riálne veci nezakryli skutočný zmysel Adventu a Vianoc,“ autor, kňaz František Trsten-
ský.  

 
 „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ (Jn 1, 14)  



  

 

Adventné obdobie 
 

Latinské slovo „adventus“ v preklade znamená „príchod.“ Štyri sviece symboli-
zujú štyri nedele Adventu. Adventný veniec má tvar kruhu, lebo má pripomínať 
návrat Pána Ježiša. Zelená farba venca je symbolom nádeje a života v Kristo-
vi, ktorý nikdy nezaniká. Keď zažíname postupne každú nedeľu o jednu sviecu  
viac, pripomíname si rastúce túžobné očakávanie celého ľudstva na príchod 
Mesiáša. Jednotlivými sviecami si sprítomňujeme udalosti spojené s historic-
kým narodením Pána Ježiša pred viac ako 2000 rokmi v Betleheme. Zvyčajná 
farba sviec na adventnom venci je fialová, lebo Advent je časom duchov-
nej prípravy, pokánia a stíšenia. Usilujte sa o to aj vo Vašej domácnosti. 
Jedna svieca môže byť ružovej farby, lebo 3. adventná nedeľa sa nazýva 
v latinčine „Gaudete“ – „Radujte sa“. Pripomína nám, že príchod Pána Je-
žiša je už blízko a máme sa pripraviť na jeho radostné prijatie do našich čis-
tých sŕdc. Navrhujeme Vám, aby ste do stredu adventného venca vložili bielu 
sviecu (môže byť aj slávnostne zdobená). Tá symbolizuje Pána Ježiša. 
Zažnete ju na Štedrý večer a môžete sa pri nej modliť počas vianočného 
obdobia.  
 
Z liturgického hľadiska sa Advent delí na dve obdobia, pričom hranicu rozdelenia tvo-
rí dátum 17. december. Prvá časť Adventu sa výberom liturgických čítaní a modlitieb 
zameriava na druhý príchod Krista na konci vekov a úlohu veriaceho viesť taký život, 
aby obstál pri jeho príchode. Druhé obdobie Adventu upriamuje pozornosť na bezpro-
strednú oslavu prvého príchodu Božieho Syna na tento svet pred viac ako 2000 rokmi 
v Betleheme.  
 
Svätý Bernard z Clairvaux (1090-1153) hovoril o troch príchodoch Pána. Prvý príchod 
sa uskutočnil v Betleheme. Druhý príchod nastane pri poslednom súde. Tretí príchod 
môžeme zažiť každý deň, keď Pán Ježiš k nám prichádza vo sviatostiach, predovšet-
kým v Eucharistii, na bohoslužbách, vo Svätom písme, v osobnej aj spoločnej modlit-
be, v službe druhým, najmä tým najbiednejším. Otvorme pre neho svoje srdcia, životy, 
rodiny, vzťahy, priateľstvá.  

Požehnaný a pokojný čas Adventu! 
 
Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci - Prvá adventná nedeľa 
Svieca prorokov 
 
(Na každé stretnutie položte na stôl kríž a adventný veniec; skratka „V“ označuje otca, 
matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka „S“ označu-
je spoločné odpovede.)  
 
Úvod a čítanie Božieho slova  
V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.  
S: Amen.  
V: Chválime ťa, Bože, že si sa rozhodol ponúknuť nám svoje priateľstvo a predpove-
ďami prorokov si nás pripravoval na príchod Spasiteľa.  
S: Bože, buď zvelebený naveky.  
V: V našej rodine začíname duchovnú cestu adventným obdobím. Dnes zažneme prvú 
sviecu na našom adventnom venci – sviecu prorokov.  

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Proroci pripravili ľudí na príchod Mesiáša. Pán nás pozýva, aby sme aj my pripravovali 
cestu vo svojom srdci a v srdciach druhých ľudí, ktorými príde Pán Ježiš.  
S: Príď, Pane Ježišu, nech aj dnešný svet spozná, že prinášaš spásu všetkým ľuďom.  
V: Čítanie z Knihy proroka Izaiáša (7, 13 - 14). Riekol teda Izaiáš: „Počujteže, dom Dá-
vidov! Či vám je málo obťažovať ľudí,  že obťažujete ešte aj môjho Boha? Preto vám 
sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!“ Počuli 
sme Božie slovo.  
S: Bohu vďaka.  
 
V: Proroci ho ohlasovali.  
S: Spasiteľ sa zrodí z čistej Panny.  
 
Zažatie prvej sviece a modlitba ruženca  
V: Teraz zažneme prvú sviecu. Čoskoro príde k nám Pán Ježiš. Proroci ohlasovali ra-
dostnú správu: Mesiáš – Kráľ nás spasí. Hľa, prichádza Pán, aby zachránil a vykúpil 
svoj ľud. (Zažne sa prvá svieca)  
S: Blažení tí, čo očakávajú jeho príchod.  
V: Teraz sa spoločne pomodlime jeden desiatok radostného ruženca. Okrem vlastných 
úmyslov prosme za našu rodinu a seba samých, aby sme druhým ohlasovali Pána Ježiša, 
aby svedectvom nášho dobrého života sme pripravovali srdcia druhých na prijatie Pána 
Ježiša. (Niekto z rodiny podľa výberu)  
 
Záverečná modlitba a požehnanie  
V: Dobrý Bože, ty si posielal prorokov, aby oznámili príchod tvojho Syna, Ježiša Kris-
ta, nech tvoje svetlo žiari nad nami, nech nás osvetlí Božie slovo, aby sme kráčali k Te-
be s verným a dobrotivým srdcom.  
S: Amen.  
V: Otče, prostredníctvom prorokov nás učíš, že tvoje cesty, nie sú našimi cestami. Po-
máhaj nám, aby sme ťa nasledovali, každý deň prijímali Ježiša a aby všetci ľudia prijali 
spásu, ktorú prináša Boží Syn.  
S: Amen  
V: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života.  
S: Amen. (Všetci sa pri týchto slovách prežehnajú)  

 

MODLITBA K SV. ONDREJOVI 
Svätý Ondrej, ty si neúnavným hlásaním evanjelia osvecoval mysle a privádzal srdcia k 
láske a pravde. S odvahou si šiel v ústrety útrapám mučeníctva, objímajúc kríž, na kto-
rom si položil svoj život. 
Vypros nám milosť milovať námahu, kríže a utrpenia tejto zeme, aby sme skze ne stále 
istejšie kráčali k večným dobrám neba. 
K tebe, sv. Ondrej, sa utiekame ako k nášmu nebeskému patrónovi, 
aby si nám svojím orodovaním pomohol nadchnúť sa a vytrvať v dnešných časoch v 
takom apoštolskom nadšení a hrdinskom mučeníctve, v akom si ty dosvedčil svoju dô-
veru a lásku k nášmu Pánovi. 
Pomôž našim rodinám, farnostiam a celej našej arcidiecéze, aby sme stále viac túžili po 
svätosti života a dosvedčovali to naším každodenným úsilím a odvahou vo vinici Páno-
vej. 
Skrze tvoj príhovor nech je v živote Cirkvi milovanej, zvelebený 
a oslávený Trojjediný Boh, teraz i naveky. Amen. 


