
  

 

Týždeň po 2.pôstnej nedeli, cyklus ,,C“ 
Oznamy:   
- Upratovanie Hertník rodiny: Harčarufková 202, Harčarufková 203, Mačejová 204, Bogdanová 205 
- Spovedanie 1/2 hod. pred sv. omšou, podľa potreby aj po sv. omši. 
- Zbierka na Charitu činila v Hertníku 545, - eur, Bartošovce 520, - eur. Spolu 1065, - eur. Pán Boh zaplať! Z pohrebu 
+Jozefíny Kozačkovej obetovali na kostol 150, - eur. PBz..! 

- Propagácia informácie o benefičnom koncerte pre Ukrajinu, ktorý organizuje naša Košická arcidiecéza už túto 
nedeľu 13. marca 2022 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Koncert bude odvysielaný v priamom prenose verejno-
právnej televízie RTVS na Dvojke o 18.15 hod. Možnosť prispieť zaslaním darovacej SMS-ky pre Maltézsku 
pomoc Slovensko. Táto organizácia adresne a konkrétne prerozdelí získané prostriedky na pomoc Ukrajine.  
- Termín Biblickej olympiády – dekanátneho (okresného) kola. Registrácia je možná do 22. marca 2022  do za-
čiatku súťaže. Odporúčame prihlásiť sa najneskôr 21. marca. 
- Rada pre mládež a univerzity pri KBS pozýva na Konferenciu o mládeži s názvom ,,Dnešní mladí pre zajtraj-
šok Cirkvi", ktorá sa uskutoční dňa 24.03.2022 v Badíne. Konferencia je určená pre pracovníkov s mládežou, 
kňazov, katechétov, animátorov a dobrovoľníkov. Budú sa na nej prezentovať výsledky výskumu, ktorý Rada 
organizovala v uplynulom roku, ktorý mal názov ,,Ako sa zmenil duchovný život mladého človeka počas pan-
démie.“  
Viac info o Konferencii nájdete v tlačovej správe TK KBS. Prihlásiť sa je možné na tomto odkaze: https://

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMAtd4DTiVbnAYgTcnUaEtvCIwnSJARV1FUKa1IbCorFNfww/viewform 

14.03.2022  Pondelok  
Pondelok po 2. pôstnej nedeli  
 

16:30 
17:45 

 

Hertník (+Božena - č. 188) IV. 
Bartošovce (+Štefan,+Mária,+st. rodi-
čia,+členovia rodiny - č. 203)  

15.03.2022  Utorok   
Utorok po 2. pôstnej nedeli 

07:00 Hertník (+Rudolf,+Már ia,+st. rodičia – č . 
254)                                                        

16.03.2022  Streda  
Streda po 2. pôstnej nedeli 

16:30 
17:45 

Hertník (+Ladislav Fer taľ - 1. výr. - č. 200)  
Bartošovce (zdr., B. pož. pre vnúčatá - č. 52)  

REKOLEKCIE 
17.03.2022   Štvrtok     
Štvrtok po 2. pôstnej nedeli 
sv. Patrika, bs., spom. 

 
17:45 

          BJ (za veriacich_3. pôst.neC_20.3.´22) 
Bartošovce (+Albert,+Ján,+Mária,+členovia 
rodiny - č. 68) 
PO SV. OMŠI ADORÁCIA  

18.03.2022   Piatok    
Piatok po 2. pôstnej nedeli 
- večerná omša je zo slávnosti! 
sv. Cyrila Jeruzalemského, bs. a uč. Cirkvi 
- končí deviatnik k sv. Jozefovi 

 
 
 

17:30 
Po krížovej ceste 

sv. omša! 

16:00 hod. STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚ-
CICH (kostol Hertník - všetky deti 3. roč.) 
Krížová cesta            //Bartošovce 17:30 hod. 
Hertník (zdr ., B. požehnanie rodín - č. 283) 

19.03.2022     Sobota      

Svätého Jozefa, ženícha 
Preblahoslavenej Pan-
ny Márie  
(slávnosť) - oltár môže byť 
ozdobený kvetmi 
- večerná omša je z nedele! 

 
08:30  

 
 

10:00 
 
 
 

 
Hertník (za BBSJ  - III./´22)  
 
 
Bartošovce (za +Jozefov - č. 39)  
 
 
 

20.03.2022     NEDEĽA  

3. pôstna nedeľa, cyklus 
„C“  

07:30  
09:00 

 
 

10:30  

Hertník (+Jozef,+Már ia,+st. rodičia - č. 108) 
Bartošovce (zdr., B. pož., pomoc a dary D. Svä-
tého pre Helenu - č. 54)  
 
Hertník (za výchovných pracovníkov 
KORGYMU_II.)  
 
Krížová cesta Hertník 14:00 hod. /s kňazom/
_ po pobožnosti CHVÁLY 3. /“Sedem chle-
bov“/          Bartošovce 14:00 

 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA 
CIRKEV 
 FARNOSŤ SV. KA-
TARÍNY  
ALEXANDRIJSKEJ  
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HerBartnícek 
 

Pevná viera 
 

Úplne prirodzene každý z nás túžime mať „ľahký“ život, ktorým preplávame bez väč-
ších ťažkostí a problémov. Ono „zádrhel“ takéhoto vysnívaného života je, že ak ním len 
tak preplávame bez toho, aby sa preskúšali naše hodnoty, charakter, aby bola naša život-
ná cesta podrobná skúške správnosti, či ide správnym smerom, ľahko sa môže stať, že 
príliš neskoro zistíme, že celá naša „životná púť“ išla nesprávnym smerom. Ako čítame 
v Božom slove: „Nejedna cesta vidí sa byť správna človeku, no napokon (predsa len) 
vedie do smrti.“ (Prís. 14, 12) Boh zo svojej lásky ku každému jednému z nás sa 
v určitom momente nášho života rozhodne našu cestu podrobiť skúške a tým sa 
podrobí skúške naša viera a dôvera. Takáto skúška znamená pozr ieť sa na všetky 
tie nebezpečenstvá, čo na nás čakajú – obrovské prekážky, vysoké múry utrpenia 
a bolesti, duchovné útoky na našu myseľ, sebahodnotu, vzťahy, kniežatstvá a mocnosti, 
ktoré nás chcú zničiť – a úplne sa spoľahnúť na Božie zasľúbenia. VÝSLEDKOM TA-
KEJTO SKÚŠKY MÁ BYŤ NAŠA NEOCHVEJNÁ VIERA A DÔVERA V BOŽIE 
SLOVO. TIEŽ NEZLOMNOSŤ PRESVEDČENIA, ŽE BOH JE VÄČŠÍ NEŽ VŠET-
KY NAŠE PROBLÉMY ČI VŠETCI NAŠI NEPRIATELIA. 
Potrebujeme vážne skúšky viery, aby sme sa zbavili falošných pred-
stáv a nesprávnych očakávaní. Vieru si nevieme jednoducho stvoriť 
ako mávnutím čarovného prútika. Nevieme si ju privolať opakova-
ním: „verím, verím, naozaj verím.“ Sú to len prázdne slová ak 
v tom nie je skúsenosť a poslušnosť. VIERA JE ROZHODNUTIE 
A PLNÉ VYDANIE SA NA POSLUŠNOSŤ BOHU. 
Keď Izrael zastal pred bránami Jericha, ľud dostal príkaz bez jedi-
ného slova niekoľkokrát obísť celé mesto. Stručne povedané, Boh 
od nich žiadal jedinú vec: poslúchnuť Jeho Sovo a vykročiť vpred. Nešepkali si pritom: 
„Pane, pomôž mi veriť.“ Nie, boli ticho a poslúchli Boží príkaz. Toto je vie-
ra. Rozhodnúť sa z celého srdca úprimne poslúchnuť všetko, čo je napísané 
v Božom slove, tak ako nás vedie Duch Boží. Na nič sa vtedy nepýtať a nič nezľahčo-
vať. A zažijeme Božie víťazstvo. Skratky neexistujú. (cesta+) 
Toto Pôstne obdobie nás viac ako inokedy pozýva k reflexii nad vlastným životom, nad 
jeho zmyslom a cieľom. 
Kam kráčam? Idem správnou cestou? Aký je cieľ môjho života? Žijem alebo len pre-
žívam? 
Sv. sestra Faustína vo svojom Denníčku píše: Jedného dňa som uvidela dve cesty: jedna 
bola široká, vysypaná pieskom a kvetmi, plná radosti a hudby a rôznych potešení. Ľudia 
išli touto cestou, tancovali a zabávali sa – a keď prišli na koniec, ani si nevšimli, že už je 
koniec. Na konci cesty bola strašná priepasť, čiže pekelná priepasť.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMAtd4DTiVbnAYgTcnUaEtvCIwnSJARV1FUKa1IbCorFNfww/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMAtd4DTiVbnAYgTcnUaEtvCIwnSJARV1FUKa1IbCorFNfww/viewform


  

 

Duše slepo padali do priepasti, ako išli, tak do nej padali. Bolo ich tak veľa, že ich ne-
bolo možné spočítať. Videla som aj druhú 
cestu, či skôr cestičku, lebo bola úzka, po-
krytá tŕním a kameňmi. Ľudia, ktorí po nej 
šli, mali v očiach slzy a ich údelom boli rôz-
ne bolesti. Niektorí padali na kamene, ale 
hneď vstávali a išli ďalej. Na konci cesty 
bola nádherná záhrada, plná šťastia všetké-
ho druhu, a všetky tieto duše tam vchádzali. 
Hneď v prvom okamihu zabúdali na svoje 
utrpenia (Den. 153). 
——————————————————————————————————— 

Svätý Jozef 
Svätá sestra Faustína vo svojom Denníčku spomína tri zjavenia sv. Jozefa. 
Prvé zjavenie bolo 2. februára 1936: Keď sa však skončila svätá omša, v mojej duši 
zavládol podivuhodný pokoj a radosť. Vtom som uvidela Pannu Máriu s malým Ježiš-
kom a svätého Deduška, ktorý stál za Pannou Máriou. Najsvätejšia Panna mi poveda-

la: „Tu máš najvzácnejší poklad” (Den. 608). 
Druhé zjavenie mala počas Vianoc v roku 1937: Svätý Jozef ma 
požiadal, aby som mala k nemu stálu úctu. Sám mi povedal, aby 
som sa každý deň pomodlila trikrát Otčenáš, Zdravas’, Sláva Ot-
cu a raz „Rozpomeň sa”. Hľadel na mňa s veľkou dobroprajnos-
ťou a dal mi poznať, ako veľmi podporuje toto dielo. Prisľúbil mi 
svoju zvláštnu pomoc a ochranu. Každý deň sa modlím tieto mod-
litby a cítim jeho zvláštnu ochranu (Den. 1203). 
A posledné zjavenie mala v júli 1937 v Rabke: Keď som prišla na 
polnočnú, hneď na začiatku svätej omše som sa pohrúžila do hl-
bokej sústredenosti, v ktorej som videla betlehemskú maštaľku 
plnú veľkého svetla. Panna Mária vinula Ježiška do plienočiek, 

naplnená veľkou  láskou, ale svätý Jozef ešte spal. Až keď Božia Matka uložila Ježiška 
do jasličiek, Božie svetlo zobudilo Jozefa a aj on sa začal modliť (Den. 1442). 
Modlime sa: Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci ne-
možné, príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí. Vezmi pod svoju ochranu 
situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti zverujem, aby mali šťastlivé vyriešenie. Môj milo-
vaný Otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba. Nech sa nepovie, že som ťa vzýval 
márne; a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž mi, že tvoja dobrota je taká 
veľká ako tvoja moc. Amen. (milosrdenstvo.sk) 
.......................................................................................................................................................... 

Čo sa skrýva za násilnosťou, zlobou a túžbou po moci? 
Mnohí z nás sa po zhliadnutí záberov z Ukrajiny pýtajú: Aká sila sa skrýva za násilnos-
ťou, zlobou a túžbou po moci? 
Evagrius Pontský, ktorý žil v 4. storočí ako osamelý mních, mal mnoho duchovných 
skúseností. Vychádzajúc z nich napísal krátke dielo s názvom Osem zlých duchov, v 
ktorom im dáva mená a vysvetľuje ich dynamiku. Sú to: obžerstvo, žiadostivosť, la-
komstvo, hnev, smútok, lenivosť, márnivosť, pýcha. Takmer všetky  tieto výrazy pozná-
me dnes pod názvom sedem hlavných hriechov. Evagrius  bol však presvedčený o tom, 
že nejde len o hriešne sklony, ktoré vychádzajú z našej ľudskej prirodzenosti poznače-
nej dedičným hriechom, ale že tieto sily prichádzajú i zvonka.  

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Tento asketický mních vo svojom ďalšom diele s názvom O rozličných zlých myšlien-
kach popisuje troch hlavných démonov, ktorí pokúšali Ježiša na púšti, ale ktorí dodnes 
útočia na každého jedného z nás. Sú to: žiadostivosť tela, túžba po moci a pýcha živo-
ta. Vysvetľuje celú ich deštruktívnu dynamiku, ktorá sa maskuje lákavými ponukami a 
sériou klamstiev. 
Tieto tri duchovné tendencie majú na človeka taký škodlivý vplyv, že sa podobajú ťaž-
kým mechanizmom, ktoré poškodia dom. I keď zostane po ničení ešte nejaký múr stáť, 
dom už nespĺňa svoju funkciu. Je to obraz človeka, ktorý sa otvorí jednému z týchto 
pokušení. I keď ho neoberie o všetko a niektoré múry jeho dobrých vlastností zostanú 
stáť, budova jeho osobnosti je natoľko narušená, že to už nie je dom, v ktorom sa dá 
bývať.  
Zlé podnety prichádzajúce zvonka, ktoré nás pokúšajú, Evagrius nazýva logismoi. Sú 
to nenápadné návrhy zla, s ktorými môžeme súhlasiť a dať im život, ale ktoré môžeme 

aj okamžite vyhodiť a odstrániť zo svojho srdca. V známej Saint-
Exupéryho knihe Malý princ opisuje starostlivosť o svoju planétu. 
Rastú na nej užitočné rastliny, ale aj plevy. Semená sú na začiatku 
neviditeľné, akoby spali v hlbinách zeme až dovtedy, kým začnú klí-
čiť. Len postupne a pomaly sa objaví malý výhonok, ktorý sa však dá 
už bližšie rozpoznať. Ak je to ruža alebo iný kvet, môžeme ich ne-
chať. Ak je to však škodlivá rastlina, treba ju vykoreniť hneď, ako ju 
rozoznáme. Presne takto si počínal Malý princ, a preto na jeho plané-
te bolo všetko krásne. Pôvodne na nej boli i veľmi škodlivé semená 

stromov baobabov. Keby tieto narástli do veľkých rozmerov, nikdy by sa ich už nezba-
vil. Preto ich Malý princ pravidelne vytrhával, aby nenarástli do veľkých rozmerov 
a nezničili mu planétu. 
Toto je novodobý obraz našej duše, v ktorej môžu vyrásť nečnosti a zloba do veľkých 
rozmerov, ak ich dostatočne skoro nevykoreníme. Púštni otcovia hovoria o hlave hada. 
Je schopná objaviť sa v akejkoľvek štrbinke ľudských nedostatkov. Ak ju človek dos-
tatočne skoro nespozoruje, neskôr môže byť už neskoro. Kde sa totiž zmestí hadova 
hlava, tadiaľ sa prepchá i celé telo.  
Nie náhodou sa dobré alebo zlé ovocie života človeka objaví až v jeho druhej polovici. 
Semeno dobra alebo zla bolo zasadené už v mladosti, ale do veľkých rozmerov vyrastá 
až v dospelom veku.  V prvej polovici života človek obyčajne dokáže ukryť rozličné 
tendencie, avšak v druhej polovici života už trochu ťažšie. A tak môžeme stretnúť 
krásneho starca, s ktorým sa cítime dobre. Jeho dobrota akoby prenikla celé jeho telo. 
Ak celý život kultivoval svoje vnútro a uchoval si čisté srdce, jeho okolie to zachytáva. 
Na kresťanskom Východe to nazývajú zbožstvenie. Ale môžeme stretnúť aj človeka v 
dospelom veku, ktorý je zlý a ktorý skôr pripomína karikatúru ľudskej osoby, pretože 
jeho správanie je silne poznačené túžbou po sláve, moci a bohatstve. 
V Kostole Božského Srdca Ježišovo v Košiciach je bronzový kríž od známeho morav-
ského umelca Otmara Olivu. Kríž má podobu kopije, ktorá prebodáva telo hada. Ten 
sa nachádza pod krížom a v dôsledku tejto rany hynie. Avšak had hynie ešte i z iného 
dôvodu. Má otvorenú papuľu, ktorou požiera svoje vlastné telo. Takto umelec vyjadril 
teologickú pravdu o moci kríža a o samodeštrukcii zla. Kráľovstvo nebeské mocnosti 
zla nepremôžu, ale tieto mocnosti postupne ničia i samy seba. Požierajú samy seba.    
Využime Pôstne obdobie na to, aby sme bedlivo sledovali vlastné srdce a včas z neho 
vykorenili všetky zárodky zloby a hriechu. Posilnime však i vieru vo víťazstvo Krista, 
ktorý svojím krížom premohol zlo a vykúpil svet.  (P. Dufka; vaticannews) 
 


