
  

 

1. Týždeň v Cezročnom období , cyklus „C“ 
Oznamy:   
- Upratovanie Hertník rodiny: Semaneková 140, Semaneková 141, Semaneková 146, Štefančinová 284 
- Spovedanie pred sv. omšou a podľa potreby aj po sv. omši. 
-  Na budúcu nedeľu je zbierka na Pastoráciu mládeže ACM/UPC. - Zbierka Podporný fond je zvonček z ne-
dele zo všetkých sv. omší. 
- Prosím rodičov, aby za dodržania protiepid. opatrení zapájali deti do účasti na sv. omše. V rámci prípravy na 
1. sv. prijímanie tretiakov Bartošovce vo štvrtok, Hertník v piatok. 
- Vianočné obdobie – končí dnešným sviatkom Krstu Krista Pána. V zhode s tradíciou sv. Cirkvi 
stromčeky môžeme ponechať až do Hromníc – 2.II. Počas Vianoc sme hľadeli na Božie Dieťa 
v jasliach. Teraz nám ho evanjeliá predstavujú ako dospelého – Toho, ktorého poslal Otec pre našu 
spásu. Usilujme sa i my Božiu milosť, ktorú sme dostali pri sv. krste neustále oživovať a posilňovať 
sviatosťou pokánia a Eucharistie, aby tak ako Ježiš rástol, v nás rástla jeho milosť – Božie priateľstvo. 
- Časopisy – pri vchode do kostola ponúkame časopis Boromeo na podporu Košického kňazského seminára. Pán Boh zaplať. 

10.01.2022  Pondelok  
Pondelok 1. týždňa v Cezročnom 
období  

16:30 
 

17:45 
 

Bartošovce (+Alojz,+rodičia - č. 132) 
 
 Hertník (+Magdaléna Stachurová - 1. výr. - 
č. 267/č.130) 

11.01.2022  Utorok   
Utorok 1. týždňa v Cezročnom 
období  

 
16:30 

 
17:45 

 
Hertník (+Jozef Cigľar  - pohr.)    
 
Bartošovce (+Božena Lazurová -  pohr.)                                                                                                                       

12.01.2022  Streda  
Streda 1. týždňa v Cezročnom 
období  

16:30 
 
 

17:45 

Bartošovce (za Jaroslava a Štefana s rod.,  zdr., 
B. pož. - č. 60) 
 
Hertník (+Mar ta Kohútová - č. 272)  

13.01.2022   Štvrtok     
Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Svätého Hilára, biskupa a 
učiteľa Cirkvi  
(ľubovoľná spomienka) 

 
16:30 

 
17:45 

 
Hertník (+rodičia,+st. rodičia,+člen. rodiny - 
č. 76) 
Bartošovce (+Jozef Majirský - 1. výr. - č. 39) 
ADORÁCIA PO SV. OMŠI 

14.01.2022   Piatok    
Piatok 1. týždňa v Cezročnom 
období  

16:30 
 
 

17:45 

Bartošovce (+Ján,+Ján,+Anna,+st. rodičia - č. 
131) 
 
Hertník (+Mar ián - č. 263)  
ADORÁCIA PO SV. OMŠI 

15.01.2022     Sobota      
Sobota 1. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Preblahoslavenej Panny Má-
rie v sobotu  
(ľubovoľná spomienka) 

07:30  
 

08:45  

Hertník (+Ladislav,+Veronika - č. 200/I./´22) 
 
Bartošovce (zdr., B. pož. pre Simonu s rod. - č. 
59)                                                               KRSTY 
 
 

16.01.2022     NEDEĽA  

2. nedeľa v Cezročnom ob-
dobí, cyklus „C“ 

07:30  
 

09:00 
 
 

10:30  

Hertník (+Milan,+Jozef,+Božena - č. 170) 
 
Bartošovce (+Helena,+Jozef,,+Ondrej,+ostatní 
člen. rodiny - č.24)  
 
Hertník (poďak. za dar  života a pož. rodiny 
Floriána - č. 289)  

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA 
CIRKEV 
 FARNOSŤ SV. KA-
TARÍNY  
ALEXANDRIJSKEJ  

Číslo 383 

JANUÁR 2022 

HerBartnícek 
 

 «Dovoľ, aby milosť tvojho krstu prinášala ovocie na ceste svätosti. Dovoľ, 
aby bolo všetko otvorené voči Bohu a s týmto cieľom si ho zvoľ, rozhodni 
sa pre Boha vždy nanovo. Nestrácaj odvahu, pretože máš silu Ducha Sväté-
ho, aby sa to stalo možným, a svätosť je koniec koncov ovocím Ducha Svä-
tého v tvojom živote (porov. Gal 5,22-23)» (Apoštolská exhortácia Gaudete et exsul-
tate č. 15) 
———————————————————————————————————————————- 

KRST – základ kresťanského života 
Kresťanmi sme v tej miere, v akej necháme Ježiša Krista žiť v nás. Odkiaľ teda začať, 
aby sme oživili toto vedomie, ak nie od počiatku, od sviatosti, ktorá v nás zažala kres-
ťanský život? Je ňou krst. 
Kristova Pascha, so svojím nábojom novosti, sa k nám dostáva 
prostredníctvom krstu, aby nás premenila na jeho obraz: pokrstení 
prináležia Ježišovi Kristovi, on je Pánom ich existencie. Krst je 
«základom celého kresťanského života» (Katechizmus katolíckej 
Cirkvi – KKC, 1213). Je prvou zo sviatostí, keďže je vstupnou 
bránou, ktorá Kristovi Pánovi dovoľuje prebývať v našej osobe a 
nám dovoľuje ponoriť sa do jeho tajomstva. 
Grécke sloveso „krstiť“ znamená „ponoriť, pohrúžiť“ (porov. 
KKC, 1214). Kúpeľ vo vode je rítus vlastný rozličným nábožen-
stvám na vyjadrenie prechodu z jedného stavu do druhého, zname-
ním očisťovania pre nový začiatok. Avšak nám kresťanom nesmie uniknúť skutočnosť, 
že ak je telo ponorené do vody, duša je ponorená do Krista, aby prijala odpustenie hrie-
chu a aby žiarila v Božom svetle. Vďaka Duchu Svätému nás krst vnára do smrti a 
zmŕtvychvstania Pána, potopiac v krstiteľnici starého človeka ovládaného hriechom, 
ktorý oddeľuje od Boha, a umožňujúc narodiť sa novému človeku, pretvorenému v Je-
žišovi. V ňom sú všetky Adamove deti povolané k novému životu. Krst je teda znovuz-
rodenie.  
Som si istý, že my všetci si pamätáme dátum nášho narodenia. To je isté. Kladiem si 
však otázku, tak trochu pochybujúc a pýtam sa aj vás: pamätá si každý z vás dátum 
vášho krstu? Niektorí hovoria „áno“ – to je dobré. Je to však trochu neisté „áno“, preto-
že možno mnohí z vás si ho nepamätajú. Ak však oslavujeme deň nášho narodenia, ako 
môžeme neoslavovať – alebo aspoň nepamätať – na deň znovuzrodenia? Dám vám 
dnes domácu úlohu. Tí z vás, ktorí si nepamätáte dátum krstu, nech sa spýtajú mamy, 
tiet či ujov, vnukov: „Poznáš dátum krstu?“ A nikdy ho nesmieme zabudnúť. V ten deň 
treba vzdávať Pánovi vďaky, pretože je to práve deň, keď do mňa vstúpil Ježiš, keď do 
mňa vstúpil Duch Svätý. Rozumeli ste dobre domácej úlohe?  



  

 

Všetci musíme vedieť dátum nášho krstu. Sú to ďalšie narodeniny – narodeniny nášho 
znovuzrodenia. Nezabudnite to urobiť, prosím vás. 
Pamätajme na posledné slová Zmŕtvychvstalého adresované apoštolom, sú presným 
mandátom: «Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha 
Svätého» (Mt 28,19). Prostredníctvom krstného kúpeľa je ten, kto verí v Krista, pono-
rený do samotného života Najsvätejšej Trojice. Veď krstná voda nie je hocijaká, ale je 
vodou, nad ktorou sa vzýva Duch Svätý, ktorý «dáva život» (Krédo). Pomyslime na to, 
čo Ježiš povedal Nikodémovi, aby mu vysvetlil narodenie sa pre Božský život: Ježiš 
odpovedal: «Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho krá-
ľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch» (Jn 3,5-6). 
Preto sa krst zároveň nazýva aj „znovuzrodením“: veríme, že Boh nás spasil «zo svoj-
ho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom» 
(Jn 3,5-6). Krst je preto účinným znamením znovuzrodenia, aby sme kráčali v novosti 
života. Pripomína to svätý Pavol kresťanom Ríma a hovorí takto: «Neviete, že všetci, 
čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme 
teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych 
Otcovou slávou, aj my žili novým životom» (Rim 6,3-4). 
Vnárajúc nás do Krista nás krst robí údmi jeho Tela: nie sme izolovaní. My pokrstení 
nie sme izolovaní – sme údmi Kristovho Tela, ktorým je Cirkev, a sme účastní na jej 
poslaní vo svete (porov. KKC 1213). Vitalitu, ktorá vyviera z krstného prameňa zná-
zorňujú tieto Ježišove slová: «Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v 
ňom, prináša veľa ovocia» (Jn 15,5). Ten istý život, život Ducha Svätého, plynie z 
Krista na pokrstených, spájajúc ich v jednom Tele (porov. 1 Kor 12,13), pomazanom 
svätou krizmou a vyživovanom pri eucharistickom stole. Krst Kristovi dovoľuje žiť v 
nás a nám dovoľuje žiť zjednotení s ním, aby sme spolupracovali v Cirkvi, každý pod-
ľa vlastného stavu, na pretváraní sveta. Krstný kúpeľ, prijatý jediný raz, osvetľuje celý 
náš život, vedúc naše kroky až k Nebeskému Jeruzalemu. 
Existuje čas „pred krstom“, a „po krste“.  
Sviatosť predpokladá cestu viery, ktorú nazývame katechu-
menát, samozrejme vtedy, keď o krst žiada dospelá osoba. 
Avšak aj deti sú už od dávnych čias krstené vo viere svojich 
rodičov. (porov. Obrad krstu detí, Úvod, 2). A k tomuto by 
som vám chcel povedať jednu vec. Niektorí si myslia: „Prečo 
krstiť dieťa, ktoré tomu nerozumie? Dúfajme, že keď vyras-
tie a nadobudne chápavosť, ono samo požiada o krst“. - Toto 
však znamená nemať dôveru v Ducha Svätého, lebo keď my 
krstíme dieťa, do dieťaťa vstupuje Duch Svätý a Duch Svätý 
dáva v tom dieťati už odmalička rásť kresťanským cnostiam, 
ktoré potom vykvitnú. Vždy musíme dať túto príležitosť všetkým, všetkým deťom, aby 
mali vo svojom vnútri Ducha Svätého, ktorý ich bude viesť v priebehu života. Neza-
budnite dať deti pokrstiť. 
Nikto si krst nezasluhuje, ten je vždy nezištným darom pre všetkých, pre dospelých aj 
novorodencov. Avšak tak ako je to aj u zrnka plného života, tento dar sa zakorení a 
prináša plody v prostredí živenom vierou. Krstné sľuby, ktoré si obnovujeme v liturgii, 
musia znovu ožívať každý deň, aby nás krst „kristifikoval“ (pripodobňoval Kristovi, 
robil Kristom): nemusíme mať strach z tohto výrazu – krst nás „kristifikuje“. Ten, 
kto prijal krst a „kristifikuje sa“, ten sa podobá Kristovi, premieňa sa v Krista a robí ho 
to skutočne druhým Kristom.“ (katechéza pápeža Františka) 

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Láskavý Otče, tvoj Syn prišiel medzi nás ako pravý človek a bol nám 
navonok podobný; daj, prosíme, aby sme sa pomocou jeho milosti 

vnútorne stali podobnými jemu. Amen. 
————————————————————————————————————— 

Vážené smútočné zhromaždenie ! 

     Dovoľte mi , aby som vám všetkým tu prítomným v mene celej našej rodiny poďa-
kovala za to ,že ste tu dnes s nami, že nám pomáhate na poslednej ceste vyprevadiť 
našu drahú mamku. 

     Dôstojný pán farár, v prvom rade  vám sa chcem  poďakovať za vašu službu našej 
mamke. S veľkou ochotou ste prichádzali k nej na požiadanie rodiny a prinášali jej 
to, pre ňu v danej chvíli najvzácnejšie, sviatosti a Ježiša.Pán Boh zaplať za Vašu po-
moc a starostlivosť . 

Ružencovému spoločenstvu ,ktorého súčasťou bola aj naša mamka,veľmi pekne ďa-
kujeme za ich modlitby. 

      V mene môjho manžela Stanislava a vmene svojom sa chcem poďakovať svojej 
švagrinke Helenke a švagrovi Jánovi za ich obetavú starostlivosť o našu mam-
ku,najmä v posledných týždňoch jej života.Nemôžem ani opomenúť vnučku Jan-
ku ,ktorá svojou profesionalitou a odborným prístupom bola veľkou oporou svojim 
rodičom pri starostlivosti  a zaopatrení našej mamky. 

Matka je srdcom rodiny. Matka je zvon rodiny, ktorý celú rodinu zvoláva k sebe. 

     To naše srdce už dotĺklo, hlas nášho zvona utíchol, ale v našich srdciach ich bude-
me počuť stále. 

     Drahá mamka, ďakujeme vám za všetko, čo ste pre nás urobili ,za vašu starostli-
vosť, za vašu lásku, za ochotu pomáhať,ale najmä za vaše modlitby ,ktoré ste obeto-
vali za nás.Veľmi pekne zane ďakujeme, nikdy nezabudneme,v našich srdciach ostá-
vate navždy. 

     Naša mamka prežila dlhý, ťažký , ale krásny život. Celým jej životom bola jej rodi-
na ,gazdovstvo a záhrada . Roboty sa nikdy nebála,vždy bola ochotná pomôcť. 
My ,jej deti ju stále uvidíme na záhrade,ktorú ma veľmi rada. 

    „Miluj si mamičku, pokiaľ ju máš,lebo najväčšia láska na svete ti zomiera, keď 
oko matkino sa navždy zatvára. 

    Miluj si mamičku, aj keď sa s tebou vadí, bo srdce matkino nikto nenahradí. 
Avšak srdce našej drahej nebeskej matky Márie ostáva stále s nami. 

    Ešte raz vám všetkým veľmi pekne ďakujem v mene celej našej rodiny, za to, že 
ste tu s nami ,za váš čas, ktorý ste dnes naposledy venovali našej drahej mam-
ke.   Pán Boh zaplať. 


