
  

 

11. Týždeň v Cezročnom období, cyklus C“ 
- Upratovanie Hertník rodiny:Kunecová 256, Evinová 257, Vavreková 257, Lenártová 286 
- Spovedanie 1/2 hod. pred sv. omšou. Podľa potreby aj po sv. omši. 
- 26. júna (posledná júnová nedeľa) bude zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca. 
- Účasťou na procesii na Tela a Krvi Pána môžeme získať úplné odpustky. 
- Misijná zbierka z modlitbového stretnutie pre otca Iva Paviča činila sumu 1.200 eur. PBz.! 

- SVETOVÉ STRETNUTIE RODÍN V RÍME (22. – 26. JÚN 2022). AKCIE AJ NA DIECÉZNEJ ÚROVNI (VIĎ PLAGÁT)! 
- Od 11.7. do 15.7. sa uskutoční miništrantská univerzita v Košiciach (viď plagát). 

13.06.2022  Pondelok  
Svätého Antona Paduánskeho, 
kňaza a učiteľa Cirkvi  
(spomienka) 

08:00 
 

18:30 
 

Bartošovce (+Ladislav,+členovia rodiny - č. 
59) 
Hertník (zdr ., B. pož pre Elišku, Paľka, Ja-
kubka, Emku a Kristiánka - deti - č. 287) 
 - účasť birmovancov na sv. omši+po sv. omši 
stretnutie! 

14.06.2022  Utorok   
Utorok 11. týždňa v Cezročnom 
období  

 
 

17:30 

16:00 !!!možná /vedomostná/ skúška pre prvo-
prijímajúcich 
Bartošovce (zdr., B. pož pre darcov krvi - č. 52) 
 - účasť birmovancov na sv. omši+po sv. omši 
stretnutie! 

15.06.2022  Streda  
Streda 11. týždňa v Cezročnom 
období  

16:45 
 

18:00 

Bartošovce (+Anna Molčanová - II./VI.)   
 
Hertník (zdr ., B. pož. pre Mar tinu, Matúša a 
celú rodinu - č. 104)  
                                     19:00 SYN. STRET.! 

16.06.2022   Štvrtok     
PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ:  
Najsvätejšieho Kristovho Tela a 
Krvi  
(slávnosť) 
- svätíme ako nedeľu! 
- večerná omša zo slávnosti! 
- sp. sv. Neita, mč. sa neslávi! 

08:00 
 

16:00 
 
 
 

18:00 

Hertník (za ver iacich)                              
 
Bartošovce (za zdr., silu a pomoc pre Jána P. - 
č. 65) 
OLTÁRIKY (v areáli kostola)  
 
Hertník (+Helena,+Filip - č. 54)  
OLTÁRIKY (v areáli kostola)  

17.06.2022   Piatok    
Piatok 11. týždňa v Cezročnom 
období  

08:00 
 

17:00 
 
 

Bartošovce (+Alexej Krupa - č. 9/VI./´22)  
 
Hertník (+Milan - č. 17)  
- Po sv. omši generálny nácvik! 
- Po nácviku spoveď rodičov, krstných rodičov 
a rodinných príslušníkov pred 1. sv. prijímaním 

18.06.2022     Sobota      
Sobota 11. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Preblahoslavenej Panny Má-
rie v sobotu  
(ľubovoľná spomienka) 
 

07:30 
 
 
 
 

15:30 
 

Bartošovce (za zomrelých členov BBSJ - č. 76) 
 
08:15 KAJÚCA POBOŽNOSŤ+spoveď prvo-
prijímajúcich 
 
Bartošovce - sobáš +sobášna sv. omša 
(za novomanželov Džambových) 

19.06.2022     NEDEĽA  

12. nedeľa v Cezročnom 
období, cyklus „C“ 
- sv. Romualda, opáta sa neslávi! 

DEŇ OTCOV! 

07:00  
 

08:30 
 

10:30  

Hertník (za otcov celej farnosti -úmysel MM)  
 
Bartošovce (zdr., B. pož a poďak. pre Pavla 
Gerčáka - 50 rokov života)    - PO OMŠI KRST 
Hertník - slávnosť 1. sv. prijímania (za ve-
riacich) 
 
15:00 hod. pobožnosť 

 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA 
CIRKEV 
 FARNOSŤ SV. KA-
TARÍNY  
ALEXANDRIJSKEJ  

Číslo 405 

JÚN 2022 

HerBartnícek 
 

 Modlitba a Najsvätejšia Trojica 
 

     Vďaka Ježišovi Kristovi nás modlitba otvára Trojici – Otcovi, Synovi a Duchu Svä-
tému –, nekonečnému moru Boha, ktorý je Láska. Práve Ježiš nám otvoril nebo 
a upriamil nás na vzťah s Bohom. On to urobil: otvoril nám tento vzťah s Trojjediným 
Bohom, Otcom, Synom a Duchom Svätým.  Potvrdzuje to apoštol 
Ján v závere prológu svojho Evanjelia: «Boha nikto nikdy nevidel. 
Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol 
zvesť» (1,18). Ježiš nám zjavil identitu, túto totožnosť Boha, Otca, 
Syna a Ducha Svätého. 
My sme skutočne nevedeli, ako by sme sa mohli modliť: ktoré slová, 
city, spôsoby vyjadrenia by boli vhodné pre Boha. V tejto prosbe 
apoštolov adresovanej Učiteľovi,  je všetko to tápanie človeka, jeho 
opakované pokusy, často neúspešné, obrátiť sa na Stvoriteľa: «Pane, 
nauč nás modliť sa» (Lk 11,1). 
Nie všetky modlitby sú rovnaké a nie všetky sú vhodné: samotná 
Biblia dosvedčuje zlé výsledky viacerých modlitieb, ktoré sú odmietnuté. Boh možno 
neraz nie je spokojný s našimi modlitbami, a my si to ani nevšimneme. Boh hľadí na 
ruky toho, kto sa modlí: aby boli čisté, hoci by ich aj nebolo potrebné umývať, je však 
potrebné strániť sa zlých skutkov. Svätý František sa modlieval: «Nullu homo ène dig-
nu te mentovare», čiže „žiaden človek nie je hoden vysloviť tvoje meno“ (Pieseň brata 
slnka). 
Azda to najdojemnejšie uznanie chudoby našej modlitby skvitlo na perách toho rím-
skeho stotníka, ktorý jedného dňa prosil Ježiša, aby uzdravil jeho chorého sluhu 
(porov. Mt 8,5-13). Cítil sa byť úplne neadekvátny: nebol Židom, bol dôstojníkom ne-
návideného okupačného vojska. Avšak starosť o sluhu ho núti odvážiť sa a hovorí: 
«Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha 
ozdravie» (v. 8). Je to veta, ktorú aj my opakujeme pri každej eucharistickej liturgii. 
Zhovárať sa s Bohom je milosť: my nie sme toho hodní, nemáme žiadne právo, na 
ktorom by sme si mohli zakladať, pokrivkávame každým slovom a každou myšlien-
kou... Avšak Ježiš je tou bránou, ktorá nás otvára tomuto dialógu s Bohom. 
Prečo by mal byť človek milovaný Bohom? Neexistujú zreteľné dôvody, neexistuje 
žiadna úmernosť... Tiež je pravdou, že u značnej časti mytológií sa neuvažuje 
nad prípadom takého boha, ktorý by sa starostil nad ľudskými záležitosťami; naopak, 
tie sú otravné a nudné, úplne zanedbateľné. Spomeňme si na tú vetu, ktorú Boh opako-
vane adresuje svojmu ľudu v Deuteronómiu: „Pomysli na to, ktorý ľud má svojich bo-
hov tak blízkych pri sebe, ako máte vy mňa nablízku?“ Táto blízkosť Boha je zjave-
ním! 

 



  

 

Niektorí filozofi hovoria, že Boh môže myslieť jedine na seba. Ledaže sme to my ľu-
dia, čo sa snažíme zapôsobiť na božstvo a potešiť jeho oči.  
Z toho vyplýva povinnosť „náboženstva“, s procesiou obetí a pobožností, ktoré treba 
neustále prinášať, aby sme si naklonili nemého a ľahostajného boha. Niet tam dialógu. 
Jedine Ježiš to bol, pred Ježišom to bolo jedine zjavenie Boha Mojžišovi, keď sa Boh 
predstavil; bola to jedine Biblia, čo nám otvorila cestu dialógu s Bohom. Pamätajme: 
„Ktorý ľud má svojich bohov pri sebe tak blízko ako máš ty nablízku mňa?“ Táto blíz-
kosť Boha, ktorý nás otvára pre dialóg s ním. 
Boh, ktorý miluje človeka - my by sme nikdy nemali odvahu uveriť tomu, ak by sme 
nepoznali Ježiša. Poznanie Ježiša nám to dalo pochopiť, zjavilo nám to. Je to škandál, 
ktorý nachádzame vyrytý v podobenstve o milosrdnom otcovi či v tom o pastierovi, 
ktorý sa vydá hľadať stratenú ovcu (porov. Lk 15). Príbehy tohto druhu by sme nemoh-
li vymyslieť, ani ich pochopiť, ak by sme nestretli Ježiša. Ktorý Boh je ochotný zom-
rieť pre ľudí? Ktorý Boh miluje vždy a trpezlivo, bez nároku, že aj on bude na oplátku 
milovaný? Ktorý Boh prijíma hroznú nevďačnosť syna, ktorý ho už vopred žiada 
o dedičstvo a odchádza z domu premrhajúc všetko? (porov. Lk 15,12-13). 
Je to Ježiš, kto nám zjavuje srdce Boha. Takto nám Ježiš svojím životom rozpráva, do 
akej miery je Boh Otcom. Tam Pater nemo: Nik nie je Otcom ako on. Je to otcovstvo, 
ktoré je blízkosťou, súcitom a nehou. Nezabudnime na tieto tri slová, ktoré sú Božím 
štýlom: blízkosť, súcit a neha. Je to spôsob vyjadrenia jeho otcovstva voči nám. My 
si len s námahou a len z veľkej diaľky predstavujeme lásku, ktorou je Najsvätejšia Tro-
jica preplnená a aká hlbina vzájomnej dobroprajnosti existuje medzi Otcom, Synom 
a Duchom Svätým. Východné ikony nám dávajú vnímať niečo z tohto tajomstva, ktoré 
je pôvodom a radosťou celého vesmíru. 
Predovšetkým nám bolo veľmi vzdialené uveriť, že táto Božia láska sa rozleje, vyúsťu-
júc k nášmu ľudskému brehu: sme cieľom lásky, ktorá na zemi nenachádza páru. Kate-
chizmus vysvetľuje: «Ježišova svätá ľudská prirodzenosť je teda cesta, prostredníc-
tvom ktorej nás Duch Svätý učí modliť sa k Bohu, nášmu Otcovi» (č. 2664). A toto je 
milosť našej viery. Skutočne sme nemohli dúfať vo vyššie povolanie: Ježišovo člove-
čenstvo – Boh sa stal blízkym v Ježišovi – nám sprístupnilo samotný život Trojice, 
otvorilo, dokorán roztvorilo túto bránu tajomstva lásky Otca, Syna a Ducha Svätého. 
             (katechéza pápeža Františka) 
——————————————————————————————————————- 

Božie telo – sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi Pánovej 
 

Cirkev žije z Eucharistie – týmito slovami sa začína encyklika pápeža Jána Pavla II. 
Je to deň kedy Cirkev po stáročia vstupuje do udalostí Pánovej smrti a zmŕtvychvstania 
a pripomína si nepochopiteľný dar Božej lásky, ustanovenie Oltárnej sviatosti – Eucha-
ristie. Spolu s poverením konať pamiatku tejto jedinečnej chvíle a do konca čias sprí-
tomňovať Kristovu obetu a zmŕtvychvstanie, prijíma budúca Cirkev aj služobné 
kňazstvo. To bude jeho najvznešenejšia úloha. 
Liturgickú oslavu tohto úžasného tajomstva Pánovej blízkosti a reálnej 
prítomnosti rozvíja do širokej podoby úcty slávnosť Božieho tela, 
ktorá má za cieľ podržať si pred očami tento rozmer Božej lás-
ky a vynaliezavosti a pevne naň ukotviť život vykúpených Božích de-
tí. 
Procesia Božieho tela zostáva vzácnou staronovou liturgickou formou 

a je pripomienkou spásonosnej situácie Božieho ľudu, ktorý je na 

ceste. Duchovným centrom je euchar istický Kristus.  

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

On je osloboditeľ novozákonného Božieho ľudu, ktorý s dôverou v Božie vedenie krá-
ča za konečným cieľom do nebeského Jeruzalema. Chvála, vďaka, úcta a oslava, to je 
obsah nášho zotrvávania pri Kristovi. Spojenia s prosbou o vytrvalosť a požehnanie 
pre všetkých sa táto verejná pobožnosť stáva akousi konsekráciou mies-
ta a zvolávaním nebeskej rosy na všetky naše podujatia celkom osobitným spôsobom. 
Sväté Písmo definuje kresťanský život ako život pútnikov a cudzincov (porov. 1 Pt 2, 
11). Prečo je to tak odpovedá P. Raniero Cantalamesa slovami sv. Jána: pretože sú „vo 
svete“, ale nie sú „zo sveta “, pretože ich pravá vlasť je v nebi, odkiaľ očakávajú ako 
Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. 
Eucharistia v nás túžbu po Božej blízkosti neumenšuje ani neuháša. Opak je pravdou, 
lebo ju roznecuje a robí ešte naliehavejšou. Je to pamiatka na udalosť – ale je to aj prí-
tomnosť osoby vteleného Slova. Jej zbožšťujúca sila pramení v tom, že nás privádza 
do styku s Bohočlovekom. Slovo sa stalo telom (vtelením) a telo sa stáva „pravým po-
krmom“ (Eucharistiou). Boh sa zjavuje tým, že sa zahaľuje vo vtelení a teraz sa nám 
dáva k dispozícii požívaním pokrmu večného života. Pohľad na sviatostnú podobu eu-
charistického Krista má v nás vzbudiť horúcu túžbu po prenikaní do tohto tajomstva 
Božej lásky a snahu naplno čerpať zo zdroja Božskej sily pre nový život, ktorý nám 
bol v Kristovi skrze vodu krstu a Ducha Svätého pririeknutý. Preto oslava Božieho 
tela, aj keď kladie dôraz na jeho reálnu prítomnosť, nie je cieľom sama v sebe, 
ale má podnietiť k dôvernému prilipnutiu ku Kristovi, ktoré sa realizuje častým 
prijímaním jeho Najsvätejšieho tela ako vrcholu zjednotenia jeho a našej vôle v tejto 
sviatosti lásky. Cieľom eucharistického života a praxe je vytvárať jednotu Božieho 
ľudu už tu na zemi, lebo ona je nielen vyjadrením, ale aj nevyčerpateľným zdro-
jom (porov. Lumen gentium 11) 
Môžeme povedať, že nielen každý z nás prijíma Krista, ale že aj Kristus prijíma každé-
ho z nás. Uzatvára s nami priateľstvo: Ste mojimi priateľmi (Jn 15, 14). My totiž žije-
me vďaka nemu: Ten kto mňa je, bude žiť zo mňa (Jn 6, 57). V eucharistickom spolo-
čenstve sa vznešeným spôsobom uskutočňuje vzájomné „prebývaní“ Krista a jeho uče-
níka: ostaňte vo mne a ja vo vás (Jn 15, 4) 
A tak sa vlastne tieto dva postoje úcty vzájomne dopĺňajú – je potrebné Krista prijí-
mať a je dobré spočinúť v duchu na Pánovej hrudi ako milovaný učeník a započúvať sa 
do tlkotu jeho milujúceho srdca. Všetci dobre poznáme duchovnú prax sestier matky 
Terezy z kongregácie Misionárok lásky. Akú silu do vyčerpávajúcej práce čerpajú 
z hodinovej adorácie pred svätostánkom. 
Nech je pre nás tento sviatok pripomienkou vrátiť sa k starým a osvedčeným spôso-

bom duchovného rastu a vzrastu v láske k Bohu a autentickej láske 

k ľuďom. „Oživenie a prehĺbenie eucharistickej úcty v najrozličnejších formách je 

dôkazom pravej obnovy a je jej ústredným bodom… Ježiš na nás čaká v tejto Sviatosti 

lásky. Neľutujme čas a stretávajme sa s ním vo vieryplnej poklone a kontemplácii. 
(podľa katechézy sv. Jána Pavla II.) 

Eucharistia nech je na vrchole nášho života, myslenia, poznania, 
spomienok i túžob. Eucharistia nech vládne celou našou bytosťou. 

(biskup. Dr. Josef Hlouch) 


