
  

 

3. Týždeň v Cezročnom období  
Oznamy:   
- Upratovanie Hertník rodiny:Marinčinová 156, Palšová 157, Biľová 158, Šoltysová 159 
- Spovedanie 1/2 hod. pred sv. omšou alebo po sv. omši podľa potreby. 
- Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – pokračuje do sviatku Obrátenia sv. Pavla. Modlime sa v týchto 
dňoch s celou Cirkvou za zjednotenie všetkých pokrstených v jedinej Kristovej Cirkvi a za obrátenie inover-
cov. 
- 1. sv. prijímanie bude 19. júna 2022  o 10:30 hod. za predpokladu, že dovtedy sa nezhorší epidemiologická 
situácia. 
- Prosím, aby sme pamätali na vyrovnanie podlžnosti za rok 2021 na farnosť a kostol.  
- Zbierka na pastoráciu mládeže činila sumu v Hertníku 245 eur, Bartošovce 238 eur. Spolu 483 eur. Pán Boh 
zaplať za milodary! 
- Výročie biskupskej vysviacky – 30.1. - si o. arcibiskup Msgr. Bernard Bober pripomína výročný deň svojej 
vysviacky na biskupa (1993). Sprevádzajme tento deň svojimi modlitbami za požehnanie jeho služby v našej 
Košickej arcidiecéze. - Pridá sa prosba z Modlitieb veriacich. 

24.01.2022  Pondelok  
Svätého Františka Saleského, 
biskupa a učiteľa Cirkvi  
(spomienka) 

 
07:00 

súkr. Bartošovce (za veriacich - 16.1.´22_2.neC) 

Hertník (za RB_I./´22)                                             

25.01.2022  Utorok   
Obrátenie svätého Pavla, apošto-
la  
(sviatok) - koniec modlitieb za 
jednotu kresťanov! 

14:30 
 

16:30 

Bartošovce - pohreb+pohr. sv. omša 
(+Stanislav Matej) 
Hertník (zdr ., B. poďak. a ochrana pre Alenu 
- č. 180)                                                       

26.01.2022  Streda  
Svätých Timoteja a Títa, bisku-
pov  
(spomienka) 

16:30 
 

17:45 

Bartošovce (zdr., B. pož. pre rodinu Vojtekovú - 
č. 150) 
Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Annu s rod. 
- č. 50 rokov - č. 11) 

27.01.2022   Štvrtok     
Štvrtok 3. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Svätej Angely Merici, panny  
(ľubovoľná spomienka) 

16:30 
 
 

17:45 

Hertník (zdr ., B. pož. a poďak. pre Milana - 
80 rokov - č. 14) 
 
Bartošovce (za veriacich - 4. Cezroč. neC - 
30.1.´22) 

28.01.2022   Piatok    
Svätého Tomáša Akvinského, 
kňaza a učiteľa Cirkvi  
(spomienka) 

16:30 
 
 
 

17:45 

Hertník (zdr ., B. pož. pre rodinu Kmeťkovú - 
č. 289) - - po omši vylož. S. Olt._adorácia 
MM /odloženie 18:45 hod. 
 
Bartošovce (+Jozef Horváth - 1. výr. - č. 50) 

29.01.2022     Sobota      
Sobota 3. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Preblahoslavenej Panny Má-
rie v sobotu  
(ľubovoľná spomienka) 

07:30 
 
 
 

08:45  

Hertník (+Helena,+Štefan,+Václav - č. 60) 
- po omši vylož. S. Olt._adorácia MM /
odloženie 10:30 hod. 
 
Bartošovce (zdr., B. pož. a pomoc pre Jozefa - 
č. 187) 

PO SV. OMŠI KRSTY! 

30.01.2022     NEDEĽA  

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

07:30  
 
 

09:00 
 
 
 

10:30  

Hertník (zdr ., B. pož. a poďak. pre Gabr ielu 
- 40 rokov - č. 196) 
 
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Petra - 40 
rokov - č. 113) 
- po omši vylož. S. Olt._adorácia MM /
odloženie 15:00 hod. 
Hertník (zdr ., B. pož. a poďak. pre Petra S. - 
č. 39) - po omši vylož. S. Olt._adorácia MM/
odloženie 15:30 hod. 
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Domáca liturgia prejavenia úcty Biblii 

V rámci Nedele Božieho Slova – alebo v niektorý deň krátko po nej – sa večer zíde 
doma celá rodina okolo hlavného stola, na ktorý umiestni kríž a obraz Panny Márie, 
sviečku a Bibliu. 
 
Jeden z členov rodiny zapáli sviečku a povie: 
- Svetlo Krista. 
 
Všetci odpovedia: 
- Bohu vďaka. 
 
Potom niekto ďalší prednesie nasledujúcu modlitbu (text môže byť rozdelený na nie-
koľko častí, aby sa tak do čítania mohlo zapojiť viac členov rodiny): 
 
Duch Svätý sa ťa úplne zmocnil, Panna Mária. Prebýva v tebe, žije v tebe, v tebe 
uskutočňuje najväčšie dielo v dejinách: „Slovo, ktoré sa stalo telom“. Koná v tebe 
slobodne. Ty mu patríš... 
 
Nauč ma počúvať Ducha: „Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás“ (Mt 10,20). Nauč 
ma zveriť sa Duchu: „Sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdych-
mi“ (Rim 8,26). Nauč ma nechať Ducha vo mne slobodne konať: „Veď všetci, kto-
rých vedie Boží Duch, sú Božími synmi“ (Rim 8,14). 
 
Ľudský duch nemôže tomu všetkému porozumieť. Iba meditácia nad Božím slovom 
nás môže voviesť do tohto tajomstva. Iba Boh môže odhaliť, kto je jeho Duch a aká 
mocná i sladká je jeho činnosť v našich dušiach. Príď Duchu Svätý. Amen. 
(Kard. François-Xavier Van Thuan) 
 
Niekto z členov rodiny vezme Bibliu, otvorí ju a prečíta nasledujúci text: 
 
Počúvajme Pánovo slovo z Evanjelia podľa Lukáša (Lk 24,13-32) 
V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema 
vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak 
zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči 
boli zastreté, aby ho nepoznali.  
I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení a jeden z nich, 
menom Kleopas, mu povedal 



  

 

: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto 
dňoch?“ On im povedal: „A čo?“ Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý 
bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho 
veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že 
on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z na-
šich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdi-
li, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, 
že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli.“ On im povedal: „Vy nechápaví 
a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytr-
pieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykla-
dal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo. 
Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň nalie-
hali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s 
nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. 
Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám ne-
horelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ 
 
Po prečítaní každý člen rodiny pobozká Bibliu a nasleduje chvíľa ticha, meditácie nad 
práve prečítaným textom a osobnej modlitby. 
 
Potom niekto z prítomných prečíta nasledujúci komentár: 
Ježišovo stretnutie s týmito dvoma učeníkmi sa zdá byť úplne náhodné: pripomína 
jedno z mnohých stretnutí, ktoré sa v živote prihodia. Dvaja učeníci kráčajú zamyslení 
a ktosi neznámy sa k nim pridá. Je to Ježiš; avšak ich oči nie sú schopné ho rozpoznať. 
A tak Ježiš začína svoju „terapiu nádeje“. To, čo sa odohráva na tejto ceste predstavu-
je terapiu nádeje. Kto ju vykonáva? Ježiš. 
Predovšetkým sa pýta a počúva: náš Boh sa nenatíska. Aj keď už pozná príčinu skla-
mania tých dvoch, dáva im čas, aby si mohli do hĺbky premerať tú trpkosť, ktorá ich 
ovládla. Výsledkom je vyznanie, ktoré je akýmsi refrénom ľudskej existencie: „A my 
sme dúfali, ale...“ (v. 21). Koľko smútku, porážok, koľko neúspechov je v živote kaž-
dého človeka! Koniec koncov sme všetci tak trochu ako tí dvaja učeníci. Koľkokrát v 
živote sme dúfali, koľkokrát sme sa cítili byť len na krôčik od šťastia, a potom sme sa 
ocitli na zemi, sklamaní. Avšak Ježiš kráča so všetkými malomyseľnými, čo idú so 
sklonenou hlavou. A kráčajúc s nimi s ohľaduplnosťou, dokáže im prinavrátiť nádej. 
Ježiš k nim hovorí predovšetkým cez Písmo. Ten, kto berie do ruky Božiu knihu, ne-
narazí na príbehy o jednoduchom hrdinstve, bleskové dobyvateľské výpravy. Skutoč-
ná nádej nikdy nevyjde lacno: vždy prechádza cez porážky. Nádej toho, kto netrpí, 
ňou možno ani nie je. Bohu sa nepáči byť milovaný spôsobom, akým by bol milovaný 
veliteľ vedúci svoj ľud k víťazstvu hubiac svojich protivníkov v krvi. Náš Boh je 
drobným svetielkom žiariacim v chladný a veterný deň, a akokoľvek krehká sa zdá 
byť jeho prítomnosť na tomto svete, on si zvolil miesto, ktorým my všetci pohŕdame.
[...] 
My všetci sme v našom živote mali ťažké, temné chvíle. Momenty, v ktorých sme 
kráčali smutní, zadumaní, bez výhľadu, len s múrom pred sebou. A Ježiš je vždy po 
našom boku, aby nám dodal nádej, aby nám zohrial srdce a povedal: „Napreduj, ja 
som s tebou. Len ďalej vpred.“ 
Tajomstvo cesty vedúcej do Emauz je celé tu: aj napriek opačnému zdaniu, sme naďa-
lej milovaní a Boh nás nikdy neprestane milovať.  
 

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Boh vždy bude kráčať s nami, vždy, aj v tých najbolestnejších chvíľach, aj v tých naj-
horších momentoch, aj vo chvíľach porážky: je tam Pán. A toto je naša nádej. Poďme 
vpred s touto nádejou! Lebo on je po našom boku a stále kráča s nami!  

(pápež František, Generálna audiencia 24. mája 2017) 

Po prečítaní komentára sa všetci spoločne pomodlia modlitbu Pána: - Otče náš ... 
Po modlitbe vezme otec rodiny knihu Biblie a urobí s ňou znamenie kríža ako požeh-
nanie pre celú rodinu. Potom zhasne sviečku a povie: 
- Zostaň s nami, Pane, teraz a navždy. 
- Amen. 
Biblia potom môže zostať vystavená na dôstojnom mieste v príbytku rodiny. Aby ne-
zostalo iba pri jednorazovej liturgii, rodina sa môže dohodnúť, že počnúc Nedeľou 
Božieho slova sa pokúsi pravidelne sa schádzať a spoločne čítať Sv. písmo (napríklad 
i súvisle na pokračovanie).                                   

(Katolícke biblické dielo na Slovensku) 
—————————————————————————————————————————— 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov   
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov  prežívame každoročne od 18. do 25. januára. 
Tohtoročná téma odkazuje na skúsenosť mudrcov z Matúšovho evanjelia a vybrala ju 
Rada cirkví Blízkeho východu: „Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa 
mu pokloniť“ (Mt 2,2). 
Svätý Otec František oslovil veriacich pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána týmito 
slovami:  
Od 18. do 25. januára sa bude konať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý 
tento rok chce odzrkadliť skúsenosť mudrcov, ktorí prišli z Východu do Betlehema, 
aby si uctili Mesiáša - Kráľa. Aj my kresťania, v rozmanitosti našich konfesií a tradí-
cií, sme pútnikmi na ceste k plnej jednote a k cieľu sa približujeme tým viac, ako 
upierame svoj pohľad na Ježiša, nášho jediného Pána. Počas Týždňa modlitieb obetuj-
me za jednotu kresťanov aj svoje námahy a utrpenia. 
Nebeský Otče, tak ako mudrci putovali do Betlehema vedení hviezdou, tvojím 
nebeským svetlom, veď Katolícku cirkev, aby kráčala spolu so všetkými kresťan-
mi v tomto čase synody. Tak ako boli mudrci zjednotení vo svojom uctievaní 
Krista, veď nás bližšie k svojmu Synovi a otvor naše poklady vo výmene darov, 
aby sme sa stali znamením tej jednoty, po ktorej Boh túži pre svoju Cirkev a celé 
stvorenie.  O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. 
——————————————————————————————————————————————— 

Bdelosť je nutná vo všetkých maličkostiach 
„Snažme sa, pokiaľ žijeme, strážiť si čistotu svedomia. Nestrpme, aby nám pri akej-
koľvek príležitosti niečo vyčítalo. Neignorujme jeho zmýšľanie ani v najľahších ve-
ciach, pretože je isté, že keď pohrdneme niečím, čo sa zdá nepatrné, pohrdneme i vo 
veciach najdôležitejších. 
Keď niekto začne hovoriť: Čo na tom záleží, či poviem toto slovo? Čo je na tom zlé 
robiť toto alebo ono? (...) Nakoniec sa prenesie cez všetky výčitky svedomia i v naj-
väčších záležitostiach, a potom nevyhnutne upadne do úplného pohŕdania a do necitli-
vosti.  
Preto sa chráňme podceňovať veci, ktoré sa nám zdajú malé. Neprehliadajme ich, ako 
keby pre nás neboli vôbec dôležité. Nie sú nepatrné. Toto ich podceňovanie je rana, 
ktorá sa zväčšuje. Osvojujeme si zlý návyk. Nekonáme rozvážne.  
Dávajme pozor na ľahké veci, bojme sa, aby nemali nepríjemné následky. (Dorotej z 
Gazy).  (V škole otcov púšte) 


