
  

 

07.12.2021  Utorok   
Svätého Ambróza, biskupa a 
učiteľa Cirkvi  
(spomienka) 
 

 
 
 
 
 
 

predvianočná spoveď (1/2 hod. pred omšou; zapísať sa na 
papier cca 20-25 ľudí _ind. spov.) 

Bartošovce (+Jozef Majirský – č. 39_V./´21) 

 
 
   predvianočná spoveď (1/2 hod. pred omšou; zapísať sa na 
papier cca 20-25 ľudí _ind. spov.) 

Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Janu – 40 

rokov – č. 278)   
 predvianočná spoveď (1/2 hod. po sv. omši; zapísať sa na 
papier cca 20-25 ľudí _ind. spov.)                                                          

08.12.2021  Streda  
PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ:  
Nepoškvrnené Počatie Prebla-
hoslavenej Panny Márie  
(slávnosť) 
Svätiť ako nedeľu!  

 
 
 
 
 
 

predvianočná spoveď (1/2 hod. pred omšou; zapísať sa na 
papier cca 20-25 ľudí _ind. spov.) 

Hertník (za veriacich – Nepošk. Poč. 

P.M._8.12.21) 
 
predvianočná spoveď (1/2 hod. pred omšou; zapísať sa na 
papier cca 20-25 ľudí _ind. spov.) 

Bartošovce (+Emil Micheľ – č. 225) 
predvianočná spoveď (1/2 hod. pred omšou; zapísať sa na 
papier cca 20-25 ľudí _ind. spov.) 
Hertník (+rodičia,+starí rodičia,+príbuzní – č. 3)  

09.12.2021   Štvrtok     
Štvrtok po 2. adventnej nedeli  
alebo Svätého Jána Diega Cuau-
htlatoatzina  
(ľubovoľná spomienka) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
predvianočná spoveď (1/2 hod. pred omšou; zapísať sa na 
papier cca 20-25 ľudí _ind. spov.) 

Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Lukáša Krav-

ca  – 20 rokov – č. 296) 
 
predvianočná spoveď (1/2 hod. pred omšou; zapísať sa na 
papier cca 20-25 ľudí _ind. spov.) 

Bartošovce (za +Antóniu,+Libušu,+rodinu 

Orszaghovú_ú. HÉ_ A. B.) 

PO SV. OMŠI ADORÁCIA  

10.12.2021   Piatok    
Piatok po 2. adventnej nedeli  
alebo Preblahoslavenej Panny Má-
rie Loretánskej  
(ľubovoľná spomienka) 
 

 
 
 

17:00 

 
predvianočná spoveď (1/2 hod. pred omšou; zapísať sa na 
papier cca 20-25 ľudí _ind. spov.) 

Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre rodinu Kozač-

kovú – č. 126) 

PO SV. OMŠI ADORÁCIA 

11.12.2021     Sobota      
Sobota po 2. adventnej nedeli  
alebo Svätého Damaza I., pápeža  
(ľubovoľná spomienka) 
 

 
 

08:00 

predvianočná spoveď (1/2 hod. pred omšou; zapísať sa na 
papier cca 20-25 ľudí _ind. spov.) 
Hertník (+Michal Toporcer – 1. výr. – č. 196)  
predvianočná spoveď (1/2 hod. po sv. omši; zapísať sa na 
papier cca 20-25 ľudí _ind. spov.)                                                          

súkr. Hertník (za ver iacich -12.12.21_3.adv.neC) 

12.12.2021     NEDEĽA  
3. adventná nedeľa - GAUDE-
TE 

Prebl. P. Márie Guadalupskej sa v tomto roku 
neslávi! 

07:30  
 
 

09:00 
 
 
 

10:30  

Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Jozefa - 50 
rokov – č. 227) 
 

Bartošovce 

(+Anton,+Anna,+Jaroslav,+Anna,+rodičia – č. 65) 
 

Hertník (zdr.,B.pož. a poďak. pre J. Kapca – č. 

19) 

16:30 

18:00 

7:00 

17:00 

8:00 

16:00 

18.00 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA 
CIRKEV 
 FARNOSŤ SV. KA-
TARÍNY  
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Číslo 378 

DECEMBER 2021 

HerBartnícek 
 

 Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci – Druhá  adventná nedeľa 
 

Svieca mesta Betlehem  
 
(Na každé stretnutie položte na stôl kríž a adventný ve-
niec; skratka „V“ označuje otca, matku, prípadne podľa 
situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka „S“ 
označuje spoločné odpovede.) 
 
Úvod a čítanie Božieho slova  
V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.  
S: Amen.  
V: Chválime ťa, Bože, že si vyberáš to, čo svet považuje za slabé. Jasle pre zvieratá v 
betlehemskej jaskyni si vybral ako kolísku pre svojho Syna, Spasiteľa sveta.  
S: Bože, buď zvelebený naveky.  
V:. V našej rodine pokračujeme v duchovnej ceste adventným obdobím. Dnes zažne-
me druhú sviecu na našom adventnom venci – sviecu mesta Betlehem, ktorá nás zave-
die do malého mestečka v judskom kraji, kde sa narodil Spasiteľ sveta.  
S: Príď, Pane Ježišu, nech aj dnešný svet spozná, že prinášaš spásu všetkým ľuďom.  
V: Čítanie z Knihy proroka Micheáša (5, 1). A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi 
tisícami Júdu; z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je odpradávna, 
odo dní večnosti. Počuli sme Božie slovo.  
S: Bohu vďaka.  
V: Z Betlehema vyjde pastier Izraela.  
S: A oznámi pokoj všetkým národom.  
Zažatie druhej sviece a modlitba ruženca  
V: Zažneme druhú sviecu. Čoskoro príde k nám Pán Ježiš. Nech nám pripomína, že 
Boží Syn sa narodil v chudobnej jaskyni, ktorú mu ponúklo mestečko Betlehem. Hľa, 
prichádza Pán, aby zachránil a vykúpil svoj ľud. (Zažne sa druhá svieca)  
S: Blažení tí, čo očakávajú jeho príchod.  
V: Teraz sa spoločne pomodlime jeden desiatok radostného ruženca. Okrem vlastných 
úmyslov prosme za našich verejných predstaviteľov, aby im nechýbala pravá múdrosť, 
zmysel pre spoločné dobro a starostlivosť najmä o najzraniteľnejšie skupiny obyvateľ-
stva. (Niekto z rodiny podľa výberu)  
Záverečná modlitba a požehnanie  
V: Ježišu, v Betleheme si zažal svetlo, ktoré dokonale ukazuje Božiu tvár. Boh je po-
korný!  



  

 

S: Amen.  
V: Zatiaľ čo my chceme byť významní, ty, Bože, si sa stal malým; zatiaľ čo my chce-
me byť prví, ty, Bože, si si vybral posledné miesto; zatiaľ čo my chceme vládnuť, ty, 
Bože, si prišiel slúžiť; zatiaľ čo my hľadáme uznanie, ty, Bože, si umýval ľuďom nohy 
a láskyplne si ich pobozkal.  
S: Amen.  
V: Aký rozdiel medzi nami a tebou, Pane! Ó Ježišu, tichý a pokorný, stojíme len na 
prahu Betlehema, lebo kvôli hore našej pýchy nedokážeme vojsť do úzkeho priestoru 
jaskyne. Ó Ježišu, tichý a pokorný, odstráň pýchu z našich sŕdc, daruj nám svoju poko-
ru, aby sme sa mohli stretnúť s tebou a s našimi bratmi a sestrami a vtedy budú skutoč-
né Vianoce!  
S: Amen.  
V: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného živo-
ta.  
S: Amen. (Všetci sa pri týchto slovách prežehnajú) 
——————————————————————————————————-- 

Deň, keď bola Panna Mária počatá bez hriechu  

 
Celý život Panny Márie je od jej počatia až po narodenie Ježiša zahalený 
rúškom tajomstva. Počala bez hriechu Spasiteľa a sama bola narodená 
bez poškvrny. 
  
Nepoškvrnená 
Aby sme mohli aspoň sčasti pochopiť, čo znamená slovo “nepoškvrnená”, je 
dôležité vrátiť sa na začiatok, k dedičnému hriechu Adama a Evy. Panna Má-
ria bola už v okamihu svojho počatia Bohom zvláštnym spôsobom uchránená 
od dedičného hriechu, s ktorým sme sa my ostatní narodili. Dôležité je tiež po-
vedať, že ani v jej celom živote nikdy vedome ani podvedome nespáchala aký-
koľvek osobný hriech. (KKC, 493) Aj preto ju pravoslávni veriaci nazývajú 
„Celá svätá“ (Panagia). Panna Mária sa “Nepoškvrnená” nazýva preto, že celý 
život nespáchala žiaden hriech, ale bola svätá pre svoju slobodnú poslušnosť 
voči Bohu. Zbavená dedičného hriechu dôverovala Bohu a získala veľké 
milosti. Aj preto ju archanjel Gabriel pri prvom stretnutí pozdraví: „Zdravas, 
Mária, milosti plná.“ (Lk 1, 26–38) Tým, že dala dobrovoľne súhlas Bohu, mo-
hol sa narodiť Kristus Spasiteľ, ktorý nás vykúpil z dedičného hriechu. 
  
Nech sa tak stane 
Keď oslavujeme nepoškvrnenú Pannu Máriu, získavame milosti na jej prí-
hovor. Ona bola predurčená na splnenie výnimočnej úlohy v dejinách spásy, 
mala sa stať a stala sa matkou Božieho Syna – Ježiša. Nič z toho by sa však 
neudialo, ak by sa Panna Mária dobrovoľne nepodvolila Bohu svojím “fiat”. 
Rovnako, ako dôverovala Bohu, s rovnako veľkou starostlivosťou on pôsobil v 
jej živote. Preto jej určil výnimočnú úlohu, aby sa stala vzorom aj pre nás os-
tatných.  
Koľkokrát sa modlíme na konkrétny úmysel a prosíme Boha o pomoc, ale kto 
z nás ho prosí aj so slovami „Nie moja, ale tvoja vôľa, Pane, nech sa sta-
ne“? 
 

 

 

Nielen tento deň nám má pripomínať, že sa máme vo všetkom a v každoden-
ných situáciách spoliehať na Boha. Márii sa to oplatilo. Nebojme sa preto ani 
my a neváhajme ani na chvíľu dôverovať Bohu.  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Panna Mária je veľkým vzorom jednoduchosti, pokory a poslušnosti. Práve 
preto je jej úloha v Novom zákone skrytá. Skrytá a pokorná. Vzor pravej viery 
hodný nasledovania. Mária neuprednostňuje seba, ale vždy dáva do predia 
Toho, ktorý ju zachránil. A práve preto si ju katolíci tak vážia. Dogma o Nepo-
škvrnenom počatí nie je ani tak o Márii, ako o Bohu. „Ježiš bol natoľko jedi-
nečný a svätý, že Boh dokonca pripravil i jeho matku pre jeho narodenie tým, 
že ju ochránil pred dedičným hriechom.“  
Pravý mariánsky kult vedie vždy k Bohu. Pravá mariánska úcta nie je nikdy 
v rozpore s Písmom. Boh je ten, ktorý nás už od vekov predchádza svojou 
milosťou. Mária je dokonalé Božie dielo, občan neba, ktorý žil so všetkými mi-
losťami už tu na zemi. Boh dal okúsiť ovocie spásy na modelovom príklade, 
ktorým je Mária. Lebo to, čo zakúsila Mária - oslobodenie od dedičného hrie-
chu okúsili a okúsia neskôr všetci pokrstení.    
Ježiš na kríži dal Jánovi matku, Pannu Máriu. (porov. Jn 19,27) Dal ju aj 
nám. Vážme si ju podobne ako si vážil Ježiš.   
——————————————————————————————————-- 

Týždeň po 2. adventnej nedeli 
Oznamy:   
- Upratovanie Hertník - rodiny Kučíková 340, Nováková 128, Jančušová 114, Bogdanová 116 Oznam na 
dnešnú prvú nedeľu (5.12.): Stretnutie členov RB - Živého ruženca a výmena ružencových tajomstiev na 
1. nedeľu v mesiaci nebude do odvolania. Každý sa modlí desiatok tajomstvá, ktoré fyzicky má. 
- Pobožnosť na 1. nedeľu v mesiaci bola dnes pred sv. omšou v tomto vysielaní.        
- V piatok je ľub. spom. P.  Márie Loretánskej. Vo sv. omši v liturgii je doplnené Kolekta a Spoločné 
modlitby veriaciach (viď Dir. 2022).               
- 3. adv. nedeľa je nedeľa Gaudete („Raduj sa!“).            
- Prosím o zapisovanie chorých, ktorých podľa epid. situácie plánujem vyspovedať a rozdať Eucharistiu. 
Je to na slobodnom a zodpovednom úvažení!!! Včas budem informovať.          
- Predvianočná spoveď (1/2 hod. pred omšou aj po sv. omši (ak nie je v ten deň uvedené inak!); zapísať sa na 
papier cca 20-25 ľudí _ind. spov.).                
- Individuálne rozdávanie Eucharistie bude v týždni po sv. omši /resp. po programe/ pr i sakr istii, v 
nedeľu 10 min. po kňazskom požehnaní na konci sv. omše pod chórom.          
- Na budúci týždeň sú zimné kantrové dni (streda, piatok a sobota). Zááväzný je iba jeden deň . Obsah: 
Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duch. obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.       
- Živý prenos: Máriino Slovensko – 13 dňový maratón, 24 hodín denne posvätného ruženca za Slovensko 
od 1.12.2021.Je možnosť sa spájať v modlitbe v živom prenose. 

 

06.12.2021  Pondelok  
Pondelok po 2. adventnej nedeli  
alebo Svätého Mikuláša, biskupa  
(ľubovoľná spomienka) 

 
 
 

 predvianočná spoveď (1/2 hod. pred omšou; zapísať sa 
na papier cca 20-25 ľudí _ind. spov.) 
Hertník (za ľudí, za kt.nikto neobetuje sv. 
omšu – č. 190)  
predvianočná spoveď (1/2 hod. po sv. omši; zapísať sa 
na papier cca 20-25 ľudí _ind. spov.) 

..................................................................... 
predvianočná spoveď (1/2 hod. pred omšou; zapísať sa 
na papier cca 20-25 ľudí _ind. spov.) 

Bartošovce (zdr., B. pomoc pre Helenu G. – 

vlastný ú.) 
predvianočná spoveď (1/2 hod. po sv. omši; zapísať sa 
na papier cca 20-25 ľudí _ind. spov.) 

8:00 
 

17:00 


