
  

 

10. Týždeň v Cezročnom období, cyklus C“ 
- Upratovanie Hertník rodiny: Tarasovitšová 253, Rákošová 290, Harčarufková 254, Maniková 255 
- Spovedanie 1/2 hod. pred sv. omšou. Podľa potreby aj po sv. omši. 
- Zbierka na masmédia Hertník 274 eur, Bartošovce 178 eur. Z pohrebu +Marty Patakyovej obetovali na kostol 
525 eur. Pán Boh zaplať! 
- V Období cez rok sa modlíme modlitbu Anjel Pána. - Prosím o prípravu exteriéru okolo kaplnky Najsv. Troji-
ce. 
- Na výveske si všimnite plágát - pozvanie na púť do Levoče. 

06.06.2022  Pondelok  
Preblahoslavenej Panny Márie, 
Matky Cirkvi  
(spomienka) 
- spom. sv. Norberta sa neslávi! 
/bude votívna sv. omša o D. Sv./ 

16:30 
 

17:30 

Bartošovce (+Juraj,+Veronika,+Anna,+Mária - č. 
156) 
Hertník (+Már ia,+Juraj,+Jozef,+Emil - č. 68) 
- účasť birmovancov na sv. omši+po sv. omši 
stretnutie! 

07.06.2022  Utorok   
Utorok 10. týždňa v Cezročnom 
období  

07:00 Bartošovce (+rodičia,+starí rodičia VOJTEK a 
PALŠA - č. 150)                                               

08.06.2022  Streda  
Streda 10. týždňa v Cezročnom 
období  

08:00 
——— 

 
 
 

18:00 

Bartošovce (+Ján,+Alžbeta - č. 156) 
——————————————————— 
DUCHOVNÉ STRETNUTIE! 
Program: 17:00 hod. (viď. plagát) /16:30 hod. sv. 
ruženec 
Hertník (+Ján,+Helena - č. 232)  

09.06.2022   Štvrtok     
Nášho Pána Ježiša Krista, naj-
vyššieho a večného kňaza  
(sviatok) 
- spom. sv. Efréma, diakona a uč. Cir-
kvi sa neslávi! 

 
 
 

11:00 
 
 

———— 
17:30 

DUCHOVNÉ STRETNUTIE! 
Program: 09:00 - 12:00 hod. (viď. plagát) /08:30 
hod. sv. ruženec 
Hertník (zdr ., B. pož. a poďak. a dary D. Sv. 
pre Gabrielu a sr. Loyolu - 50 rokov života - č. 
10)  
——————————————————— 
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Boženu -  
65 rokov - č. 203)  
- účasť birmovancov na sv. omši+po sv. omši 
stretnutie! 

10.06.2022   Piatok    
Piatok 10. týždňa v Cezročnom 
období  

08:00 
 

16:45 

Bartošovce (zdr., B. pož. Václava Šľachtič -  70 
rokov života  - č. 60)  
Hertník (+Ján,+Veronika,+ostatní členovia 
rodiny - č. 19)  

11.06.2022     Sobota      
Svätého Barnabáša, apoštola  
(spomienka) 
 
- večerná sv. omša zo slávnosti! 

07:30  
 
 
 

Bartošovce (+Zuzana,+Štefan,+Mária,+Ondrej - 
č. 65) 
 
09:00 10:15 hod. STRETNUTIE PRVOPRIJÍ-
MAJÚCICH/skúška a nácvik spovede/ Hertník 
sakristia - všetci prvoprijímajúci!  

12.06.2022     NEDEĽA  

Najsvätejšej Trojice  
(slávnosť) 

07:30  
 

09:00 
 
 
 

10:45  

Hertník (za ver iacich) 
 
Bartošovce (zdr., B. pož. pre Vincenta - 80 rokov 
života - č. 45)  
 
Púť ku kaplnke Najsv. Trojice  
Hertník (poďak. za dar  života pre Ivanu a 
Viktóriu - 18 rokov - č. 9)  
 
15:00 pobožnosť Hertník /Bartošovce 
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 Jún – mesiac Srdca Ježišovho 
Tak sa vidí, že Cirkev najmä vtedy vyznáva a uctieva Božie milosrdenstvo, keď sa utieka 
k Ježišovmu srdcu. Prístup ku Kristovi v tajomstve jeho srdca nám dovoľuje, aby sme sa 
oddali tomuto akoby ústrednému a pre ľudí najprístupnejšiemu spôsobu zjavenia lásky 
milosrdného Otca, ktoré tvorí najvnútornejšie jadro mesiášskeho pos-
lania Syna človeka (Dives in misericordia, 13). 
Srdce Ježišovo je vždy otvorené pre nás hriešnikov. Z Spasiteľovho 
srdca prebodnutého na kríži naďalej prúdia zdroje milosrdenstva – krv 
a voda, ktoré nás očisťujú, ospravedlňujú a napĺňajú Božím životom. 
Vždy môžeme s dôverou pristupovať k Ježišovmu Srdcu, aj keď má-
me na svedomí veľa hriechov – chápe nás a je vždy pripravený nám 
odpustiť. 
Ako často ďakujem Ježišovi za jeho milosrdenstvo, ktoré mi prejavil 
tým, že dovolil, aby bolo jeho sväté srdce prebodnuté kopijou? 
Dokážem stáť pred Ježišom s celou pravdou o mojom slabom a zranenom srdci? 
Do akej miery sa moje srdce stáva podobným Ježišovmu Srdcu (v konkrétnych situá-
ciách, vo vzťahoch a postojoch)? 
„Kvôli tebe som dovolil kopijou otvoriť svoje najsvätejšie srdce a otvoril som ti prameň 
milosrdenstva. Prichádzaj a načieraj milosti z tohto prameňa nádobou dôvery. Skrúšené 
srdce nikdy neodmietnem, tvoja úbohosť utonula v priepasti môjho milosrdenstva. Načo 
by si mala so mnou viesť [spor] o svoju úbohosť. Urob mi radosť tým, že mi odovzdáš 
všetku svoju biedu a celú svoju úbohosť, a ja ťa naplním pokladmi milosti” (Den. 1485). 
 „Bol som tvojím učiteľom, som a budem, snaž sa, aby sa tvoje srdce pripodobnilo mô-
jmu pokornému a tichému srdcu. Nedomáhaj sa nikdy svojich práv. Všetko, čo ťa stret-
ne, znášaj veľmi pokojne a trpezlivo. Nebráň sa, keď všetko zahanbenie doľahne na teba 
a ty budeš nevinná, dovoľ triumfovať druhým. Neprestaň byť dobrá, aj keď zbadáš, že 
zneužívajú tvoju dobrotu. Keď to bude potrebné, ja sám sa ťa zastanem. Buď vďačná za 
najmenšiu moju milosť, lebo vďačnosť ma núti udeľovať ti nové milosti… (Den. 1701). 
(milosrdenstvo.sk) 
——————————————————————————————————————— 

Pôsobenie Ducha Svätého 
Od Turíc až po dnešné časy Duch Svätý pôsobí v živote kresťanov, pretvára ich 
životy a vedie ich v ohlasovaní evanjelia. Mnohí sa počas storočí kresťanstva 
usilovali opísať rozličným spôsobom jeho pôsobenie. Napríklad svätý Bazil, kto-
rý hneď po uvedení svojho podobenstva, že Duch Svätý je „ako slnečný lúč, 
ktorý ožaruje zem i more, a ktorého priazeň a pôvab slúži tomu, kto sa mu vy-
staví“, dodáva toto poučenie:  



  

 

„Dôverné spojenie Ducha s dušou nespočíva v nejakom miestnom zblížení, 
lebo to, čo je telesné, nemôže sa zblížiť s netelesným. Ale spočíva v očistení 
od škaredosti spôsobenej neresťami. Spočíva v návrate ku krásnej, pôvodnej 
prirodzenosti a ku kráľovskému obrazu svojej pôvodnej podoby. Duch Svätý 
ako slnko ukáže nášmu očistenému oku krásu neviditeľného Boha. A ty, šťast-
ný z pohľadu na obraz, zakúsiš nevysloviteľnú Božiu krásu.“ 
Svätý Ján Mária Vianney hovorí, že Duch Svätý je svetlo a sila. Pomáha nám 
rozoznať pravdu od klamstva a dobré od zlého. Ako zväčšujúce sklá zväčšujú 
predmety, tak aj Duch Svätý nám ukazuje dobro a zlo zväčšené. S Duchom 
Svätým vidíme všetko zväčšené. Skrze neho vidíme veľkosť aj tých najmen-
ších skutkov, ktoré sme urobili pre Boha, i veľkosť najmenších chýb. 
Sestra Faustína Kovalská vo svojom denníku, keď hovorí o Duchu Svätom 
v našom živote, zdôrazňuje: „Boh je veľmi štedrý a svoju milosť neodmietne 
nikomu. Dáva dokonca viac, než si pýtame. Najkratšou ces-
tou je verné plnenie vnuknutí Ducha Svätého.“ 
Františkánsky misionár Elias Vella vo svojej knihe Keď 
Duch Svätý píše môj život o potrebe života v Duchu Svätom 
uvádza: „Pravá viera nespočíva v tom, že máme o Bohu 
množstvo vedomostí, ale že prežívame premenu srdca, me-
tanoiu. Je to nepretržitá premena nášho srdca, našich po-
stojov, zakúšanie Ducha novým spôsobom. Ak chceme 
poznať Ducha, nestačí hromadiť o ňom vedomosti, musíme 
sa učiť plávať v ňom v kontemplácii.“ 
Známy vychovávateľ François Marie Liberman píše svojmu 
seminaristovi: „Duch Svätý klope každú chvíľu na dvere nášho srdca. Vrelo si 
želáme, aby vošiel, a s touto túžbou mu otvárame dvere. Lenže, ako môže 
vojsť, ak v našom srdci nie je pre neho miesto, ak naše srdce, ktoré by ho veľ-
mi chcelo mať, je plné protikladných citov? Duch Svätý musí zostať vonku. Je 
však tak nepochopiteľne dobrotivý, že čaká, kým sa v nás nájde miestečko 
a kým sa zbavíme nevhodných pocitov. Čím prv vstúpi Duch Svätý do nášho 
srdca, tým silnejší budeme na to, aby sme jednu za druhou odstránili zo srdca 
prekážky, ktoré sa nás zmocnili. Zásadne musíme s Duchom Svätým spolupra-
covať, keď ich bude z nášho srdca vyháňať, lebo na to nestačí len naša silná 
vôľa. Modlime sa teda, aby sme mu ochotne pomáhali vykonať toto dielo: Du-
chu Svätý, chcem byť pred tebou ako ľahké pierko, aby ma tvoj vánok odnie-
sol, kam bude chcieť, a aby som mu nikdy nekládol ani najmenší odpor.“ 
Ak hovoríme o pôsobení Ducha Svätého v našom živote, je potrebné vidieť 
a rozlišovať štyri hlavné spôsoby jeho pôsobenia. Vo Svätom písme možno 
rozlíšiť štyri hlavné spôsoby pôsobenia Ducha Svätého: dary, ovocie, 
služby a charizmy. 
Dary Ducha Svätého sú akousi počiatočnou energiou či podstatným na-
smerovaním nášho života k Bohu v Duchu Svätom. Zmieňuje sa o nich už pro-
rok Izaiáš: „Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne. 
A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, 
duch poznania a bohabojnosti.“ (Iz 11,1-2)  
Hebrejský preklad uvádza šesť darov, grécky preklad ich uvádza sedem, pri-
čom k poslednému priraďuje ešte dar bázne voči Bohu.  

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Týchto sedem darov Ducha Svätého, ako ich uvádza aj Katechizmus Katolíc-
kej cirkvi, dostáva každý kresťan pri krste. Sú to stále dispozície, ktoré robia 
človeka ochotným riadiť sa vnuknutiami Ducha Svätého. Sú potrebné, aby 
sme mohli ísť za Ježišom. Pomocou týchto darov dostáva pokrstený múdrosť 
a poznanie na to, aby vedel, čo od neho chce Boh, a tiež silu, aby mohol 
k Bohu smerovať. Nedostávame ich na službu iným, ale na naše osobné po-
svätenie. 
Ovocie Ducha Svätého je základom nášho duchovného života. Apoštol 
Pavol zdôrazňuje, že len podľa ovocia možno poznať autentickosť života kres-
ťana. Podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi ovocím Ducha sú dokonalosti, ktoré 
v nás Duch Svätý utvára ako prvotiny večnej slávy. Tradícia Cirkvi na základe 
listu apoštola Pavla Galaťanom ich vymenúva dvanásť: láska, radosť, pokoj, 
trpezlivosť, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, skromnosť, 
zdržanlivosť, čistota (porov. Gal 5,22-23). Ovocie Ducha Svätého je akoby zr-
kadlom toho, do akej miery v nás Duch Svätý pôsobí a ako jeho milosť pretvá-
ra náš konkrétny, každodenný život. Možno povedať, že natoľko žijeme 
v súlade s Ježišom a s Duchom Svätým, nakoľko sa zdokonaľujeme 
a rastieme v ovocí Ducha Svätého. Hoci sa v charizmatickej obnove často ho-
vorí o charizmách, tie ešte nie sú dôkazom Božieho pôsobenia a svätosti kres-
ťana. Charizmy môže zneužiť aj zlý duch, ale ovocie Ducha diabol nie je 
schopný napodobniť. Prítomnosť ovocia Ducha Svätého je preto vždy jedným 
zo základných kritérií správneho rozlišovania pôsobenia Ducha Svätého 
v živote kresťana. 
Služby Ducha Svätého sú už v istom zmysle charizmami, keďže ich vzbu-
dzuje Duch Svätý na službu veriacim v cirkevnom spoločenstve. Apoštol Pavol 
v Liste Efezanom hovorí o piatich službách Ducha Svätého: „On ustanovil nie-
ktorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za 
pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie 
Kristovho tela.“ (Ef 4,11-12) Služby Ducha Svätého sú teda určené ľuďom, kto-
rých si vybral Kristus na službu v Cirkvi. 
Charizmy Ducha Svätého nie sú obyčajné talenty alebo prirodzené 
schopnosti. Predovšetkým sú to „prejavy“ Ducha Svätého, ktoré sú dané všet-
kým na všeobecný úžitok, aby sa budovalo cirkevné spoločenstvo. Charizmy 
sú zároveň znakmi Božej tajomnej moci, Božej prítomnosti a znakmi definitív-
nej spásy. Apoštol Pavol uvádza dva zoznamy chariziem Ducha Svätého. 
V Liste Rimanom: „Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali: či už 
dar prorokovať v súlade s vierou, alebo dar slúžiť v službe, alebo učiť pri vyu-
čovaní, či povzbudzovať pri povzbudzovaní. Kto teda dáva, nech dáva ne-
zištne, kto je predstavený, nech je starostlivý, kto preukazuje milosrdenstvo, 
nech to robí radostne.“ (Rim 12,6-8) A v Prvom liste Korinťanom: „Každý však 
dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze Ducha slo-
vo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom 
Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, iný schopnosť robiť zázraky, 
iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľo-
vať jazyky.“ (1 Kor 12,8-10). Charizmy nie sú trvalou výbavou kresťana. Duch 
Svätý ich vzbudzuje vzhľadom na okolnosti, v ktorých sa kresťan ocitá. 
(Oživujúce vanutie Ducha Svätého). 


