
  

 

Týždeň po 3. veľkonočnej nedeli, cyklus „C“ - prvopiatková týž-
deň 

02.05.2022  Pondelok  
Svätého Atanáza, biskupa a uči-
teľa Cirkvi  
(spomienka) 

 
17:45 

 
18:45 

 

Prvopiatková spoveď  16:00 hod. 
Hertník (zdr . B. pož. pre Katar ínu s rod. - č. 
66)  
Bartošovce (+Jozef Majirský - č. 39_V./´22) - 
účasť birmovancov na sv. omši+po sv. omši krátke stretnu-
tie! 

03.05.2022  Utorok   
Svätých Filipa a Jakuba, apošto-
lov  
(sviatok) 

 
17:45 

 
18:45 

Prvopiatková spoveď  16:00 hod. 
Bartošovce (zdr., B. pož. a ochranu rodín - č. 
71) 
Hertník  (+Milada Mačejová - č. 204) - účasť 
birmovancov na sv. omši+po sv. omši krátke stretnutie!                                 

04.05.2022  Streda  
Streda po 3. veľkonočnej nedeli  
alebo Svätého Floriána, mučení-
ka (ľubovoľná spomienka) 

 
—- 

súkr. (za veriacich - 4. veľkonoč. neC_8.5.´22) 
— 

05.05.2022                 1. štvrtok     
Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli 
- modlime sa za duch. povolania! 
 
- omšový formulár Za povolania na 
kň. stav! 

08:00 
 
 
 
 

17:30 

Hertník (za ružencové bratstvo - V./´22)                          
 
                             15:00 spoveď KORGYM! 
16:00 prvoprijímajúci - STRETNUTIE 
(sakristia Hertník, všetci tretiaci) 
Bartošovce (+Alexej,+Juraj,+Marián - č. 150)  
ADORÁCIA po sv. omši! 

19:00 Synodálne stretnutie 

06.05.2022                    1. piatok    
Piatok po 3. veľkonočnej nedeli  
 
CHORÍ: od 09:30 /Dom seniorov/ 
a ostatní chorí! Hert. /(Chorých v  
Bartošovciach nahlásiť kostolníč-
ke. Sviatostná služba v týždni). 
- votívna omša o Najsv. Srdci! 

 
 

16:45 
 
 
 

18:00 

07:45  vylož. S. Olt.+ADORÁCIA, záver 16:30 
hod.+Euch. pož. /odpros. pob./ 
Bartošovce (za ružencové bratsvo - V./´22)  
 
09:30  vylož. S. Olt.+ADORÁCIA, záver 17:45 
hod.+Euch. pož. /odpros. pob./ 
Hertník (+Karol,+Magdaléna,+členovia ro-
diny - č. 39)  

07.05.2022                    1. sobota      
Sobota po 3. veľkonočnej nedeli  
alebo Svätého Pia V., pápeža B
(ľubovoľná spomienka) 
 
- votívna omša o Nepoškvrnenom 
Srdci P. Márie! 
 
- večerná omša z nedele! 

07:00 
 
 

08:00 
 
 
 

Hertník - fat. sobota bez kňaza (+Emil Emil - 
1. výr. - č. 219)  
 
Bartošovce (zdr., B. pož. pri pôrode, za rodinu 
Herstekovú a Adamka - č. 187) - fat. sobota s 
kňazom 
 
 
 

08.05.2022     NEDEĽA  

4. veľkonočná nedeľa, cyk-
lus „C“ 

*Deň matiek! 
 

Zbierka  na   seminár. 

07:30  
 
 

09:00 
 
 

10:30  

Hertník (+Jozefovia,+Helena,+Peter ,+Már ia 
- č. 111) 
 
Bartošovce (zdr., B. pož. pre Martu s rodinou - 
č. 140)  
 
Hertník (zdr ., B. pož. pre rod. Bogdanovú - 
č. 287)  
 
14:00 pobožnosť Hertník  
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HerBartnícek 
 

 Modlime sa spoločne Loretánske litánie 
 

Mesiac máj je oddávna mesiacom Panny Márie. Iniciátorom mariánskeho mesiaca máj 
v modernom chápaní, čiže s pobožnosťami na každý deň, bol jezuita Dionisi svojím 
dielom Mese di Maria vytlačenom vo Verone r. 1725. Pápeži, 
napríklad Pius VII., Gregor XVI. a Pius IX. obdarúvali májové 
pobožnosti odpustkami. Pobožnosti v mesiaci máj odporúčali vo 
svojich dokumentoch najmä pápeži Lev XIII. a Pius XII. Pápež 
sv. Pavol VI. 30. apríla 1965 vydal encykliku Mense Maio, v 
ktorej povzbudzuje veriaci ľud k týmto pobožnostiam, aby ich 
obetovali za šťastné zakončenie koncilu a zároveň za vyprosenie 
pomoci na uskutočnenie koncilových ustanovení a za pokoj vo 
svete, keďže bol v tých rokoch ohrozený mier. 
Pápež Pavol VI. v encyklike Mense Maio povzbudzuje takto: 
„Keď nadchádza mesiac máj, ktorý nábožnosť veriacich už od-
dávna zvykla venovať Bohorodičke Márii, naša duša jasá pri 
myšlienke na predstavenie viery a lásky, ktoré bude čoskoro vo všetkých častiach sveta 
konané na počesť Kráľovnej neba. Veď je to mesiac, v ktorom v chrámoch i v príbyt-
koch stúpa zo srdca kresťanov k Bohorodičke Márii veľmi vrúcny a nežný hold modlit-
by a úcty. A je to mesiac, keď nám od trónu našej Matky prúdia v plnosti dary Božieho 
milosrdenstva. 
Máme teda veľkú radosť a útechu z tohto nábožného zvyku spojeného s mesiacom máj, 
ktorý je pre preblahoslavenú Pannu taký čestný a pre kresťanský ľud taký bohatý na 

duchovné ovocie. Veď Mária je vždy cestou, ktorá vedie ku 
Kristovi. Každé stretnutie s Máriou nemôže nebyť stretnutím s 
Kristom. A čo iné znamená, že sa trvale uchyľujeme k Márii, 
než to, že hľadáme v jej náručí, totiž v samej Panne, skrze ňu a 
s ňou Krista, nášho Spasiteľa, ku ktorému sa ľudia v úzkostiach 
a v nebezpečenstvách tohto sveta musia uchyľovať a voči kto-
rému stále cítia potrebu obracať sa ako k prístavu spásy a k 
nadprirodzenému zdroju života?! Práve preto, že mesiac máj 
prináša túto silnú výzvu na horlivejšiu a dôvernejšiu modlitbu a 
že naše prosby nachádzajú ľahší prístup k milosrdnému srdcu 

Panny Márie, bolo obľúbeným zvykom našich predchodcov voliť tento mesiac zasväte-
ný Bohorodičke Márii na povzbudenie kresťanského ľudu na verejné modlitby, kedy-
koľvek to vyžadovali potreby Cirkvi alebo keď na ľudské spoločenstvo doliehalo neja-
ké vážne nebezpečenstvo…“ (sv. Pavol VI., encyklika Mense Maio, 20. apríl 1965) 

 



  

 

„Počas mesiaca máj, ktorý vo veľkej časti pripadá na obdobie päťdesiatich veľkonoč-
ných dní, sa nábožné cvičenia majú niesť vo svetle účasti Panny Márie na veľkonoč-
nom tajomstve (porov. Jn 19,25-27) a na turíčnej udalosti (porov. Sk 1,14), ktorá 
otvára cestu Cirkvi, cestu, ktorú ona, keď sa stala účastnou novosti Vzkrieseného, pre-
konáva pod vedením Ducha Svätého. A keďže tých „päťdesiat dní“ je práve čas sláve-
nia a prípravy sviatosti kresťanskej iniciácie, nábožné cvičenia mesiaca mája budú 
môcť užitočne dať vyniknúť úlohe, ktorú Panna Mária, oslávená v nebi, plní na zemi 
„tu a teraz“ pri slávení sviatosti krstu, birmovania a Eucharistie“ (Direktórium o ľudovej 
zbožnosti a liturgii, 191). 
——————————————————————————————————————————-- 

Prečo nás Mária fascinuje už dve tisícročia  
Mária nie je len jednou zo stoviek biblických postáv, ktorých príbehy nám Písmo 
ponúka. Je neoddeliteľnou súčasťou dejín spásy. Bez jej bezpodmienečného 
„áno“, by nik z nás nemohol stretnúť a spoznať Ježiša, Boha, ktorý sa stal člove-
kom. 
Na diskusii s názvom „Stretnú sa kresťan, moslim a žid“, ktorá bola súčasťou progra-
mu festivalu Lumen v Trnave, zaznela zaujímavá vec. Moslimský imám Mohamad 
Safwan Hasna prízvukoval, že nielen kresťania, ale aj moslimovia si ctia Ježišovu 
matku Máriu. Dokonca je podľa nej pomenovaná devätnásta kapitola Koránu. Čím to 
je, že táto nenápadná žena zo začiatku nášho letopočtu fascinuje hneď dve veľké civi-
lizácie súčasnosti? 
HĽA, SLUŽOBNICA PÁNA - Máriin pr íbeh nás zasahuje na osobnej úrovni. 
Sympatizujeme s ňou. Mladé dievča, ktoré nečakane otehotnie bez toho, aby poznalo 
muža. Jedinou útechou môže byť prísľub od zvláštneho cudzinca, Božieho anjela, že 
jej dieťa „bude sa volať svätým, bude to Boží Syn“ (Lk 1, 35). Máriin snúbenec ju 
pôvodne plánuje tajne prepustiť, avšak po ďalšom nadprirodzenom zásahu mení plán 
a stáva sa opatrovníkom, ochrancom matky i dieťaťa. Svet sa im musel prevrátiť 
o stoosemdesiat stupňov. Boh, ktorého poznali zo synagógy, z posvätných textov, 
z modlitby, bol zrazu Bohom nekonečne blízkym. Doslova. Fyzicky. 
„Ja som Pán, tvoj Boh.“ Takto ho Mária poznala. Až do momentu, kým spod jej 
vlastného srdca nezaznelo: „ja som Boh, tvoj syn“. Pastieri oslovení anjelmi a mudrci 
z ďalekých krajín prichádzali k dieťatku a klaňali sa mu. Ako sa Mária musela cítiť? 
Bola zvedavá, bystrá. „Zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala 
o nich.“ (Lk 2, 19) Vedela, že drobný človiečik, jej milovaný syn, nikdy nebude patriť 
iba jej. Jeho poslanie a jeho podstata presahujú hranice nášho myslenia. 
Napriek tomu vytrvala. Stála po jeho boku. Hľadala ho a sprevádzala. Až do trpkého 
konca. Až pod kríž, keď svetská moc, peniaze, politikárčenie zdanlivo zvíťazili nad 
Ježišovým duchovným odkazom. Modlila sa spolu s poslednými z jeho učeníkov, keď 
na Turíce zostúpil Duch Svätý. Od svojej mladosti tvorila spolu s Ježišom základy 
ranej Cirkvi. Verila Božej milosti a výnimočným spôsobom s ňou spolupracovala. 
NEPOŠKVRNENÁ A VYVOLENÁ - Pápež Pius IX. v apoštolskom liste Ineffabi-
lis Deus píše: „Boh už od prvopočiatku a pred všetkými vekmi vyvolil a určil pre svoj-
ho jednorodeného Syna Matku, z ktorej mal na seba vziať ľudské telo a v blaženej pl-
nosti času sa taktiež narodiť jednorodený Boží Syn. Jej Boh preukázal tak nesmiernu 
lásku ako žiadnemu inému zo svojich stvorení, a tak v nej našla jeho vôľa zvláštne 
zaľúbenie, preto ju taktiež podivuhodne štedro obdaroval – viac ako všetkých anjel-
ských duchov a svätcov – všetkými možnými nebeskými darmi pochádzajúcimi  
z pokladnice jeho božstva, aby tak bola vždy úplne zbavená akejkoľvek poškvrny hrie-
chu, celá krásna a dokonalá a aby v sebe mala takú plnosť nevinnosti a svätosti,  

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

ktorá v tých, ktorí stoja pred Bohom, nemá obdoby a ktorú nikto okrem Boha nedokáže 
pochopiť. Bolo teda bezpochyby vhodné, aby žiarila vždy jasom dokonalej svätosti, 
aby bola úplne nedotknutá poškvrnou dedičnej viny a aby priniesla víťazstvo nad sta-
rým hadom…“ 
Mária nás fascinuje, lebo je Božia. Väčšmi ako ktorýkoľvek iný človek. Je svätejšia, 
výnimočnejším spôsobom vyvolená, než ktokoľvek z nás. A pritom zostáva človekom, 
zostáva ľudská. Je matkou, ktorá sa bojí o svojho syna, keď sa ako dieťa stráca 
v Jeruzaleme, keď učí zástupy, keď ho pribíjajú na kríž. Trpí spolu s ním. Má srdce 
prebodnuté bolesťou, ale práve preto aj otvorené. Pre nás a naše utrpenia. 
  
NANEBOVZATÁ KRÁĽOVNÁ - O takmer storočie neskôr ďalší pápež, ktorý si 
vybral meno Pius, tentoraz dvanásty, definoval ako záväznú dogmu katolíckej viery 
učenie o Máriinom nanebovzatí. V apoštolskej konštitúcii Munificentissimus Deus 
uvádza: „A tak vznešená Božia Matka jedným a tým istým výrokom predurčenia od 
večnosti tajomne spojená s Ježišom Kristom, nepoškvrnená pri svojom počatí, pri svo-
jom božskom materstve neporušená panna, veľkodušná spoločníčka božského Vykupi-
teľa, ktorý vydobyl úplné víťazstvo nad hriechom a jeho následkami, nakoniec dostala 
ako korunu svojich výsad to, že bola uchránená od porušenia v hrobe a ako už jej Syn 
po víťazstve nad smrťou s telom i dušou bola pozdvihnutá do najvyššej nebeskej slávy, 
kde sa skvie ako Kráľovná po pravici svojho Syna, nesmrteľného Kráľa vekov.“ 
Mária nás fascinuje, lebo nebola len akousi neuchopiteľnou duchovnou bytosťou, ani 
mytologickou postavou, ale ženou z mäsa a kostí. Odvážnym človekom, ktorý vedel 
v správnej chvíľu urobiť správne rozhodnutie. Aj keď to znamenalo podpísať bianko 
šek a prijať výzvu s nepredvídateľnými konsekvenciami. Na rozdiel od obyvateľov 
Betlehema, Mária okamžite prichýlila Boha do svojho príbytku, do chrámu svojho srd-
ca a tela. Bezpodmienečne. Bez odvrávania. Bez sťažovania sa. 

ZJAVENIA A UISTENIA - Veríme, že ani po dvoch tisíckach rokov Mária nezabúda 
na Ježišových bratov a sestry – nás všetkých. Jej duchovné deti. Oroduje za nás v nebi, 
aktívne sa spolupodieľa na spáse duší. Fascinuje nás, lebo je ženou činu. Nenecháva sa 
strhnúť prúdom dejín, ale spolu s Bohom ich tvorí. Jej pokorné, ale odvážne srdce ví-
ťazí nad zlobou a nenávisťou. „Madona je dôležitejšia ako pápeži, biskupi a kňazi,“ 
povedal Svätý Otec František. „Priznávam, že meškáme v tvorbe teológie žien. Musí-
me s touto teológiou napredovať.“ (slovo+)                                                               
——————————————————————————————————-- 

Oznamy:   
- Upratovanie Hertník rodiny: Semaneková 233, Semaneková 234, Tarasovitšová 235, Kravco-
vá 236 
- Mesiac máj - modlíme sa májovú pobožnosť. Majová pobožnosť s ružencom sa modlí bez 
prítomnosti kňaza pred sv. omšou, s výnimkou keď je napísané inak. 
- V tomto týždni začínajú stretnutia birmovancov: pondelok účasť na sv. omši a potom krátke 
stretnutie Bartošovce a v utorok v Hertníku. Účasť povinná! 
- V prvopiatkovom týždni prichádzajme na sv. spoveď. Obnovme v duši milosť, ktorú sme v 
hojnom počte prijímali počas sviatkov. 
- Prvý štvrtok mesiaca – modlime sa za kňazov a nové duchovné povolania; Prvý piatok mesia-
ca – deň odprosení za urážky voči Božskému Srdcu Ježišovmu, ; Prvá sobota mesiaca – fa-
timská je dňom vynáhrady za rúhania voči Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie; na Prvú nedeľu 
popoludní výmena ružencových tajomstiev a ofera Ružencového bratstva. - Na budúcu nedeľu 
„Nedeľa Dobrého pastiera“ je zbierka na seminár. 


