
  

 

Vianočné obdobie - vianočné obdobie, cyklus „C“ 
Oznamy:   
- Upratovanie Hertník rodiny: Kapecová 130, Uhrinová 135, Verešpejová 136, Uličná 138 
- Spovedanie pred sv. omšou a podľa potreby aj po sv. omši. 
- Na Zjavenie Pána sa číta oznámenie Veľkej noci a liturgických slávení a svätí sa „trojkráľová voda“. 
- Nedeľou Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie. Stromček ostáva do 2. februára aj jasličky vzadu. 
Spred oltára sa odložia. 
- Z pohrebu Margity Bogdanikovej obetovali na kostol 100,- eur, z pohrebu Márie Jaššovej 200, - eur. Pán 
Boh zaplať!  

03.01.2022  Pondelok  
Pondelok vo Vianočnom období  
alebo Najsvätejšieho mena Ježiš  
(ľubovoľná spomienka) 

16:30 
 

17:45 
 

Bartošovce - pohr. (+Jaroslav Fecko) 
 
Hertník - pohr. (+Már ia Jaššová) 

04.01.2022  Utorok   
Utorok vo Vianočnom období 

 
 
 

                               súkr. Hertník (AIO - ...)   
Hertník (zdr . B. pož. a pomoc pre Jozefa - č. 
185)   
Bartošovce (+Anna Molčanová – pohr.)                                                    

05.01.2022  Streda  
Streda vo Vianočnom období 
 
 
- večerná sv. omša z nasl. slávnos-
ti! 

 
16:30 

 
 

17:45 

 
Bartošovce (zdr. B. pož. a poďakovanie pre 
Jozefínu - 70 rokov - č. 24) 
 
Hertník (+rodičia Tuhr inovi - č. 14/I./´22) 

06.01.2022   1. štvrtok v mes.    
PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ:  
Zjavenie Pána  
(slávnosť) 
- svätíme ako nedeľu! 
- modlíme sa za duch. povolania! 

07:30  
 

09:00 
 
 
 

10:30  

Hertník (za ver iacich) 
 
Bartošovce (zdr. B. pož. a poďakovanie pre 
Moniku s rodinami a súrodencami - 50 rokov 
života - č. 76) 
 
Hertník (+Mar tin - č. 151) 

2. časť vianoč. obdobia 
07.01.2022   1. piatok v mes.    
Piatok po Zjavení Pána  
alebo Svätého Rajmunda z Pe-
ňafortu, kňaza  
(ľubovoľná spomienka) 
- odprosujeme Bož. Srdce za hrie-
chy a dávame vynáhradu! 

16:30 
 
 
 
 

18:15 
 
 

Bartošovce (+Vojtech Lazur - 1. výr. - č. 161) 
ADORÁCIA PO SV.  OMŠI /odprosujúca/ 
 
15:00 vylož. Sviat. Olt.+ADOR., záver 
18:00 /odpros./ 
Hertník 
(+Jozef,+Filip,+Alfonz,+Margita,+rodičia,+st. 
rodičia - č. 11)  

08.01.2022     Sobota      
Sobota po Zjavení Pána 
 
 
 
- večerná sv. omša je z nasledujú-
ceho sviatku! 

07:30  
 

08:45 
 
 
 

Hertník (za bratstvo Božského Srdca - I/´22) 
 
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Alojza - 
80 rokov - úmysel M.L.) 

09.01.2022     NEDEĽA  

Krst Krista Pána  
(sviatok), cyklus „C“ 

07:30  
 

09:00 
 
 

10:30  

Hertník (zdr ., B. pož. rodín - č. 76)  
 
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Martu a 
Vladka - 50 rokov manž. - č. 60) 
 
Hertník (zdr ., B. pož. a dary D. Sv. pre 
Soňku - č. 11) 
KRST po sv. omši! 

18:00 

08:00 
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 Po stopách Troch kráľov 

Počas vianočných sviatkov slávime veľa rôznych slávností. Jednou z nich je aj slávnosť 
Zjavenia Pána, ľudovo nazývaná aj ako sviatok Troch kráľov. Kto boli títo králi a od-
kiaľ prišli? Skúsime sa bližšie pozrieť na ich historický pôvod.  
Moreplavec Marco Polo vo svojom cestovateľskom denníku na Ďaleký východ zapísal: 
„V Perzii je mesto Savah, z ktorého vyšli traja mudrci, aby zložili poklonu malému 
Ježišovi. V tomto meste sa nachádzajú tri veľké hroby, v ktorých zostali uložené telá 
mudrcov. Sú tak krásne zachovalé, že je možné sa pozerať na ich vlasy a brady.“  
Evanjelium podľa sv. Matúša je jediné, ktoré podáva opis o príchode troch mudrcov z 
Východu. Sv. Matúš vo svojom opise nepoužil pojem traja králi. Až neskôr v stredove-
kej Európe sa začal rozvíjať kult troch mužov, ktorých nazvali kráľmi. 
Na Východe, kde má kult troch kráľov svoje korene, kresťania chápu ich históriu v cel-
kom inom pohľade. Mudrci sú podľa nich reprezentantmi vlády na zemi, dary nesym-
bolizujú kňazstvo, mučeníctvo ani kráľovské panovanie tak ako v Európe.  
Kresťania na Blízkom východe zachovali najstaršiu verziu legendy o mágoch. Mágovia 
– nazývaní v miestnych kresťanských spoločenstvách mudrci – vyšli z Mezopotámie, 
ktorá v čase Ježišovho narodenia bola obývaná ľuďmi, ktorí vyznávali perzský zoro-
astrizmus. Mágovia preto mohli byť perzskými kňazmi ohňa alebo chaldejskými astro-
lógmi. Anjel im zvestoval novinu o nezvyčajnom narodení. Kult anjelov bol v zoro-
astrizme rozšírený. Dvanásť mágov prišlo do severnej Mezopotámie, ktorá bola pod 
správou Rimanov. Nájsť však cestu do Betlehema nebolo vôbec jednoduché. Mágovia 
dlho blúdili, až zastavili v meste Hah. Tam sa rozdelili – deväť ich zostalo v meste a 
traja sa vydali ďalej do Betlehema.  
Názov mesta Hah, ktoré existuje dodnes, má spojitosť s mágmi. Pochádza zo sýrskeho 
slova nehto, čo znamená odpočinok, a tam aj odpočívali. Osudy ostatných troch mu-
drcov poznáme z Evanjelia sv. Matúša.  
Posledná časť legendy hovorí o tom, že keď sa mágovia vrátili z Betlehema do mesta 
Hah, porozprávali ostatným, čo videli v Betleheme. Priniesli so sebou nezvyčajnú vec: 
šatku (šál), ktorú im darovala Panna Mária. Veľa obyvateľov mesta Hah chcelo mať čo 
i len maličký kúsok šatky. Mágovia sa rozhodli verejne šatku spáliť a ľuďom rozdávať 
popol po spálenej tkanine. Takýmto spôsobom mohol každý dostať odrobinku šatky. 
Na mieste spáleniska postavili historicky prvú kaplnku k úcte Matky Božej. Každý z 
mudrcov postavil jeden múr. Prekvapivé je, že v meste Hah (oblasť Kurdistanu) sa do-
dnes zachoval Kostol Matky Božej zo 6. storočia postavený na základoch vybudova-
ných mudrcmi.  
Krajinu, z ktorej mudrci vyšli, sv. Matúš nazýva Východ.  



  

 

Za čias Ježiša Krista sa Východom rozumelo široké 
územie na východ od Jordánu – Arábia, Mezopotámia, 
Perzia i India. Museli to byť veľmi zámožní ľudia, keď 
obetovali malému Ježišovi nezvyčajne drahé dary. Zápi-
sky z denníka Marca Pola hovoriace o takmer dokona-
lom stave zachovania ich hrobov, naznačujú, že im pat-
rila veľká úcta. Cisárovná sv. Helena odkryla pozostat-
ky troch mudrcov, ktoré potom podarovala biskupovi 
Eustogisovi v Miláne. V roku 1164 po dobití Milána Rainold z Dassel, kancelár cisára 
Fridricha Barbarossy, preniesol relikvie do Kolína nad Rýnom. Do dnešného dňa sa 
nachádzajú v kolínskej katedrále, umiestnené v krásnom zlatom relikviári.  
 
Traja králi nás napriek všetkým nejasnostiam o ich pôvode učia, že putovanie za 
Ježišom je možné pre každého, kto má otvorené srdce na Boží hlas a na tento hlas 
chce dať aj odpoveď. (benediktíni) 
———————————————————————————————————————————- 

VIANOCE - PRÍLEŽITOSŤ POKLONIŤ SA 

Vianoce sú príležitosťou pre rodinu, aby sme sa všetci znova v pokore poklonili 
Kráľovi kráľov – Pánovi Ježišovi. Mudrci... našli to podstatné, našli kráľa Božie-
ho kráľovstva a poklonili sa mu. Cieľom ich múdrosti, ich cesty je stretnutie sa 
s Kráľom, ktorý sa stal svetlom ich života. Preto ten dôraz v evanjeliu Matúša 
2, 11: „I vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali 
sa Mu. Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali Mu dary: zlato, kadidlo a 
myrhu.“ To je dôraz vianočného posolstva pre nás, naše rodiny -  aj počas 
týchto vianočných sviatkov sme znova, nanovo pozvaní k tomu, aby sme sa 
spoločne ako rodiny poklonili pred Tým, ktorý nás prišiel zachrániť z mo-
ci hriechu, zla a smrti. Musíme tiež niečo opustiť, vydať sa na cestu pre-
meny našich životných priorít a záujmov.  
Neraz sa mi zdá, akoby na Vianoce všetko bolo naopak - 
„postavené na hlavu“, lebo sa až priveľmi sústredíme na 
naše potreby, na splnenie našich žiadostí a prianí...  
Musíme si dať pozor, aby Vianoce neboli slávnosťou len 
pre naše žalúdky a zmysly, ale pre naše srdce. Dajme si 
pozor, aby sme sa nesústredili iba na našu radosť z dar-
čekov, dobrého jedla, z našich prianí dobrého zdravia a 
požehnania, ale na požehnanie, ktoré je práve v tom Bet-
lehemskom dieťati – v Pánovi Ježišovi.  
Musíme si dať pozor, aby sa Ježiš nestratil z týchto na-
šich vianočných osláv. Aby sme sa poklonili Jemu, nie 
sami sebe – našej „atmosfére Vianoc“ a tradícií... 
Vianoce sú príležitosťou znova prísť a pokloniť sa Kráľovi 
– Ježišovi, a čo mu máme priniesť? To čo mu máme dať – priniesť, je naše 
srdce, aby v ňom vládol On. To je ale to najťažšie pre nás... Ale ak to neu-
robíme, potom Vianoce budú pre nás iba folklórom a hlukom zábavy, v ktorom 
už nebudeme počuť to radostné posolstvo anjelov: „Nebojte sa, veď zvestujem 
vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v mes-
te Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“ (por. Lk 2, 10 - 11)  

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Vianoce sú preto dôvodom k radosti, lebo chápeme, že Pán Boh v Ježišovi 
vstúpil do tohto sveta nie preto, aby sme žili v ilúzii spokojnosti, iba si pripomí-
nali narodenie a niesli sa tak trochu na vlnách vianočných emócií a spomienok, 
ale aby nás zachránil a vyslobodil z moci zla. Pretože naším problémom nie je 
nedostatok tradícií, dobrej nálady, či jedla a vianočných ozdôb... Naším problé-
mom je HRIECH. Boh v Kristovi sa prišiel dotknúť našich bolesti, chorôb a trá-
penia, zlyhania a hriechu a uzdraviť a vyslobodiť nás.  
Poďme k Nemu, pokľaknime a pokloňme sa Mu. Všetci Ho potrebujeme.  
 
„Pri jasliach stojím pokorne, ó Ježišu, môj život! K nohám Ti kladiem ochotne, 
čo dala Tvoja milosť: svoj rozum, srdce dávam Ti, veď nemám iné poklady, 
môj život celý prijmi.“ (z mládežníckej piesne) 

——————————————————————————————————————————— 

 

Nech Vás náš Pán, ktorému sme sa v našich srdciach poklonili, žehná, ochra-

ňuje, vedie a posilňuje vo svojej láske nielen počas týchto vianočných sviatkov, 

ale aj v novom roku 2022, aby ste všetko zvládli, uniesli s Ním, ktorý je našou 

cestou, svetlom a nádejou na ceste nášho života. 

———————————————————————————————— 
I. Informácie o Svetovom stretnutí rodín: Rok rodiny Amor is laetitia, vyvrcholí budúci 
rok od 22. – 26. júna (2022) v Ríme X. svetovým stretnutím rodín. Prvé takéto stretnutie inicio-
val svätý Ján Pavol II. v roku 1994, ktorý OSN vyhlásila za Rok rodiny. Pápež chce týmito 
stretnutiami ukázať svoju starostlivosť o rodiny celého sveta a podporiť ich rast v láske 
a rodinných čnostiach. Myšlienkou najbližšieho svetového stretnutia rodín je téma: „Rodinná 
láska: povolanie a cesta svätosti“. Pápež František chce v tomto roku urobiť stretnutie dostup-
ným pre každú rodinu, preto okrem programu, ktorý bude prebiehať v Ríme pre delegátov 
z celého sveta, v jednotlivých diecézach sa biskupi stretnú s rodinami a spolu budú sláviť Eu-
charistiu. V našej arcidiecéze to bude v nedeľu 26. júna 2022 v Košiciach. Na toto slávenie sa 
môžeme spoločne pripraviť siedmymi katechézami, ktoré ponúkla Rímska diecéza. Je možné 
ich študovať doma v rodine, v rámci farského či iného spoločenstva. Tlačená verzia katechéz je 
dostupná cez naše Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach. Elektronickú verziu spolu 
s ďalšími informáciami môžete nájsť aj na stránke www.svetovestretnutierodin.sk. Pozývame 
kňazov a aktívnych manželov, aby spoločne hľadali tvorivé formy pre zdieľanie spoločenstiev 
rodín žijúcich vo farnosti aj prostredníctvom týchto katechéz. Aj v čase pandémie môžu byť 
novým impulzom pre obnovu života farnosti. 

II. Nové číslo spravodaja pre pastoráciu rodín Cirkev (v) rodine – rodina (v) Cirkvi          
Z Arcidiecézneho centra pre rodinu (ACR) v Košiciach ste dostali poštou  2. číslo spravodaja 
pre pastoráciu rodín Cirkev (v) rodine - rodina (v) Cirkvi. Zámerom je vytvoriť komunikačný 
nástroj ACR o aktivitách a príležitostiach v oblasti pastorácie rodín; určený je prioritne pre kňa-
zov a spolupracovníkov v pastorácii rodín (lektori kurzov prípravy na manželstvo, vedúci rod. 
spoločenstiev,  a pod.) i tým, ktorým téma pastorácie rodín leží na srdci. Plánujeme ho vydávať 
3 x do roka s doručením do farností.  Výrobné náklady na 1 číslo časopisu sú 1,70 eur. Príspe-
vok je dobrovoľný, pomôže nám pokryť náklady. Téma tohto čísla Svätosť pre každého bola 
zvolená so zámerom napomôcť príprave na plánované X. Svetové stretnutie rodín, ktoré sa us-
kutoční budúci rok v júni s témou Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti.  mobil: 0918 
855 208, www.rodinake.sk, https://www.facebook.com/acrke  


