
  

 

12. Týždeň v Cezročnom období, cyklus C“ 
Oznamy:   
- Upratovanie Hertník rodiny: Tilická 258,Kohutová 81, Bogdanová 287, Mačejová 259 
- Spovedanie 1/2 hod. pred sv. omšou. Podľa potreby aj po sv. omši. - Povzbudzujem kvôli získaniu odpustkov 
(výročie kňazstva). 
- Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa sa presúva na 23. júna. 
- Milodar: Z krstu Michaela Bogdana rodina obetovala 100 eur. Pán Boh zaplať! 
- V piatok, na slávnosť Božského Srdca je dovolené jesť mäsitý pokrm, ruší sa pôst. 
- Pri recitovaní Najmilší Ježišu, možnosť na prvý piatok získať úplné odpustky, aj na strieborné kňazské jubile-
um. 

20.06.2022  Pondelok  
Pondelok 12. týždňa v Cezroč-
nom období  

17:00 
 

18:15 

Hertník (zdr ., B. pož. pre Peťka - č. 334) 
 
Bartošovce (+Ľudmila - č. 236) 

21.06.2022  Utorok   
Svätého Alojza Gonzágu, rehoľ-
níka  
(spomienka) 

08:00 
 
 

17:30 

Hertník 
(+Koloman,+František,+Štefan,+Helena - č. 2)) 
 
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Mareka 
a Martinu - 25 rokov manž. života - č. 232)  

22.06.2022  Streda  
Streda 12. týždňa v Cezročnom 
období alebo Svätého Pavlína z 
Noly, biskupa alebo Svätých Jána 
Fišera, biskupa, a Tomáša Morusa, 
mučeníkov (ľubovoľná spomienka) 
- več. omša zo slávnosti! 

08:00 
 
 
 
 
 

Bartošovce (zdr., B. pož. pre Petra a Máriu - 
úmysel rod. Krišovej)  
 
 
 
 

23.06.2022   Štvrtok     
Narodenie svätého Jána Krstite-
ľa  
(slávnosť; presunutá z 24. júna; 
okrem Trnavskej arcidiecézy) 

 
17:00 

 
 

18:30 

 
Bartošovce (+Vincent,+Justína,+st. rodičia - č. 
139)  
 
Hertník (za BBSJ)  

24.06.2022   Piatok    
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho  
(slávnosť; okrem Trnavskej arci-
diecézy) 
- svetový deň  modlitieb za posvä-
covanie kňazov! 

17:00 
 
 
 

Bartošovce (za živých členov BBSJ - č. 76)  
ODPROSUJÚCA POBOŽNOSŤ 
 
09:00 vylož. S. Olt.+ADOR., //záver 18:45 
+ODPROSUJÚCA POBOŽNOSŤ 
Hertník (+Rozália,+Ján - č. 218)  

25.06.2022     Sobota      
Nepoškvrneného Srdca Prebla-
hoslavenej Panny Márie  
(spomienka) 

10:00  Bartošovce - ďakovná sv. omša za dar 
kňazstva - jubileum 25 rokov 
(poďakovanie a za vernosť) 

26.06.2022     NEDEĽA  

13. nedeľa v Cezročnom 
období 

 
08:00 

 
 
 

10:00  

 
Bartošovce (zdr., B. pož. pre Jozefa ...)  
Po sv. omši pohostenie_jubileum kňazstva 
 
 
Hertník (za ver iacich)  
Po sv. omši pohostenie_jubileum kňazstva 
 
 
 
14:00 hod. pobožnosť 

 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA 
CIRKEV 
 FARNOSŤ SV. KA-
TARÍNY  
ALEXANDRIJSKEJ  

Číslo 406 

JÚN 2022 

HerBartnícek 
 

 Ku Dňu otcov 
 

Keď píšeme list nejakej vysokopostavenej osobe alebo sa s ňou máme stretnúť, zrejme 
premýšľame, ako ju osloviť. Správne, vhodné oslovenie je dôležité. – Nielen vo vzťa-
hu k ľuďom, ale aj k Bohu. 
V nedeľu, 19. júna je Deň otcov. Zamyslime sa te-
da nad témou otcovstva. Chceme spoločne myslieť 
predovšetkým na Toho, ktorého nás Pán Ježiš nau-
čil oslovovať „Otče“. „Otče“ – s týmto oslovením 
nás Pán Ježiš naučil prichádzať k Bohu, menovať 
Ho tak v modlitbe. Má to zásadný význam. Do kra-
tučkého slova „Otče“ Ježiš zhutnil celé svoje uče-
nie o Bohu, to, čo o Bohu máme aj my vedieť. 
Výraz „Otče“ je oslovenie vrúcne. Oveľa dôvernejšie ako chladné: „Vážený pane!“ 
Boh, ktorého nám Biblia predstavuje, nie je iba nejaký princíp určujúci poriadok sve-
ta, hoci iste aj to. Nie je len prvým hýbateľom sveta, ktorý svet a jeho dejiny uviedol 
do pohybu, hoci tým je nepochybne tiež. Oslovenie „Otče“ prezrádza, že Bohu sa 
smieme prihovárať s dôverou; vyjadruje spolupatričnosť, dôvernosť a lásku. Keď 
kresťan verí v Boha Otca, znamená to, že za všetkým je srdce. A – ak sa stíšiš – môžeš 
počuť tlkot, pulz Božieho otcovského srdca. 
Možnosť oslovovať Boha „Otče“, nás pozýva k dôvere. Ak Bohu hovoríme „Otče“, 
vyznávame tým tak mnoho, že si to azda sami ani dobre neuvedomujeme. Aspoň čosi 
si z toho všimnime: Ak Bohu hovoríme „Otče“, vyznávame: Bez Teba, Bože, by sme 
nemohli žiť. Nemali by sme život. Rodičia sú prostriedkami, ktorými nám nebeský 
Otec daroval žitie. Nazývať Boha Otcom teda značí vyznanie: Bez Teba, Bože, by 
sme nemohli žiť. Nemali by sme život. 
Oslovením „Otče“ si pripomíname aj Božiu lásku, s ktorou sa o nás nebeský Otec sta-
rá. Pripomíname si aj Božiu autoritu, ktorej sa často vzpierame. Oslovenie „Otče“ nám 
pripomína aj Božiu múdrosť, ktorá nám pomáha žiť. Tiež Božie otcovské odpustenie, 
ktoré nás zbavuje ťarchy našich previnení. Oslovením „Otče“ si pripomíname aj náš 
krst, v ktorom nás Pán Boh prijal za svojich synov a dcéry.  
Ako pozemského Otca, tak ani Otca nebeského sme si nevybrali sami. Boh je naším 
Otcom zo svojho rozhodnutia. A my môžeme byť Jeho povedomými deťmi, ktoré sa 
k Nemu vďačne hlásia, alebo vzdorovitými deťmi, ktoré nevedia oceniť význam toho, 
že nad nami neustále bdie oko nebeského Otca. 
Možnosť modliť sa k Bohu, nazývať Ho „Otče“, znamená, že On je svojim deťom 
nablízku, že im je blízko „na zavolanie“.  



  

 

Význam toho môžeme oceniť najmä v skúškach a v utrpení. Však sme „prijali ste du-
cha synovstva, ktorým voláme: Abba, Otče!“ Abba je slovo v preklade znamenajúce 
nežný výraz ocko (či až otecko). S takouto dôverou sa môžeme približovať k Bohu – 
veriac, že nebeský Otec je i v najkomplikovanejších skúškach od nás vzdialený iba jed-
nu modlitbu. Modlitba je najkratšou cestou rovno k Nemu.  

Ježišovo učenie o Bohu zhrnuté v slove „Otče“ vyjadruje, že nebeský Otec nie je 
chladná inteligencia, ale osoba plná súcitu, porozumenia, ústretovosti a lásky, bytosť, 
ktorá chce dať človeku to najlepšie a kvôli tomu sa dokáže i ponížiť. Pán Ježiš hovorí: 
„Vy sa teda takto modlite: Otče náš“ (Mt 6, 9a). Zámeno „náš“ je hrádzou proti pred-
stavám, že modlitbou môžem získať osobné výhody. Kresťan sa k Bohu modlí ako je-
den z mnohých bratov a sestier. Má nielen Otca v nebi, ale aj bratov a sestry na zemi. 
Modlí sa zástupne aj za tých, ktorí sa modliť prestali alebo sa modliť nechcú 
a nedokážu. Modlitba nie je spôsob získavania osobných výhod, ale zápas o to, aby 
Božia vôľa platila i v našom živote. Veď na príklade Ježišovho života vidíme, že oslo-
venie „Otče náš“ znamená aj to, že Božia vôľa platí.  

To, že sa nemodlíme: „Otče môj“, ale „Otče náš“ prezrádza, že Pán Boh je Otcom všet-
kých ľudí a preto máme žiť v láske a porozumení ako bratia a sestry a svojím charakte-
rom sa čo najviac podobať nebeskému Otcovi. Sme v tom ďaleko od dokonalosti, ale 
vedzme, že tak ako milujúceho otca tešia i detské kroky, tak sa teší náš Otec nebeský, 
keď sa Mu chceme podobať v láske – hoci v nej zatiaľ robíme iba detské kroky.  
Láska, správanie, charakter nebeského Otca má byť vzorom pre pozemských otcov. 
Dnes sa preto modlime za svojich otcov, aby boli dobrým vzorom pre svoje deti. Aby 
boli vo svojej rodine aj duchovnou autoritou, čerpajúc posilu v osobnej modlitbe. 
(cesta+) 

———————————————————————————————————————————- 

Ježišovo srdce je bohaté pre všetkých, ktorí ho vzývajú. 
 

Čím viac biedy našiel Ježiš vo mne, tým viac lásky som našiel ja v jeho srdci. 
 
“Ja som Boh, ale Boh lásky!… Moje srdce je nekonečne sväté, ale tiež neko-
nečne múdre, ktoré pozná ľudskú krehkosť a slabosť. Skláňa sa  s nekoneč-
ným milosrdenstvom k úbohým hriešnikom. Milujem tých, ktorí po prvom páde 
prídu ku mne prosiť o odpustenie. Ešte viac ich milujem, keď prosia o odpuste-

nie druhého hriechu. Ak sa to stane znovu, nehovorím mi-
liónkrát, ale miliónkrát milión, ešte vždy ich milujem a od-
pustím im. Úplne zmyjem svojou krvou ich posledný 
hriech tak, ako ten prvý. Kajúci hriešnici ma nikdy neuna-
via. Nikdy neprestanem dúfať, že sa navrátia. Čím väčšia 
bude ich skrúšenosť, tým vrelšie ich privítam. Či otec ne-
miluje choré dieťa výnimočnou láskou a či mu nevenuje 
viac opatery a pozornosti, ako zdravým deťom? Aj moje 
srdce má viac súcitu s hriešnikmi a venuje im väčšiu sta-
rostlivosť ako spravodlivý.” 
————————————————————————–— 

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Nepoškvrnené srdce Panny Márie  
 

Panna Mária vo Fatime v roku 1917 povedala, že Boh si praje, aby bola vo svete 
rozšírená úcta k jej Nepoškvrnenému srdcu. Čo to vlastne znamená Nepoškvrnené 
srdce Panny Márie? 
Centrom každej osoby je srdce. Je to centrum duchovné, cen-
trum myslenia, vôle, citov, rozhodnutí. Tak nám o tom hovorí 
Sväté písmo. Nepoškvrnené srdce sa vzťahuje k tomu, že Pan-
na Mária bola v živote sv. Anny počatá bez škvrny dedičného 
hriechu. Túto dogmu slávnostne vyhlásil pápež Pius IX. v ro-
ku 1854. Ďalej cirkevní otcovia a ďalší svätci vysvetľujú, že 
Panny Márie sa nedotkol ani tieň hriechu. Nielen prvotného, 
dedičného hriechu, ale počas celého svojho života nespáchala 
ani najmenší hriech. Tiež z toho možno vyvodiť, že Panna 
Mária bola novou Evou, ako hovorí sv. Irenej, pretože Eva spáchala prvotný hriech a 
Matka Božia mala účasť na jeho odčinení v spojení so svojím synom Ježišom Kris-
tom, a to účasť takú, akú nemá žiaden človek (Pius XII. v encyklike Mediator Dei). 
Sviatok Nepoškvrneného srdca Panny Márie teda pr ipomína jej srdce, teda 
stred osoby Panny Márie, ktorá je celá krásna, teda nepoškvrnená od akéhokoľvek 
hriechu, a preto môže svojím deťom tak veľmi pomáhať na ceste do neba. Toto Ne-
poškvrnené srdce je denne otvorené pre každého človeka z každého národa, veriace-
ho či neveriaceho, ktorý hľadá duchovné svetlo z temnoty hriechu. Navyše pomoc 
Panny Márie dosvedčujú aj toľké početné duchovné i telesné zázraky, ktoré sa v na-
šich časoch dejú na jej príhovor. Preto je potrebné sa do tohto Nepoškvrneného srdca 
skryť modlitbou a úctou k Panne Márii a odovzdávať doňho i svojich blízkych i 
všetkých ľudí a najmä tých, ktorí najviac potrebujú jej pomoc, ktorí sa nachádzajú v 
najväčšom nebezpečenstve hriechu a zatratenia. So svojím milým Synom, požehnaj 
nás Panna Mária. Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás! 
******************************************************************** 

Sv. Ján Krstiteľ 
Ó, slávny svätý Ján Krstiteľ, najväčší prorok medzi tými, ktorí sa narodili zo ženy, 
bol si posvätený už v lone svojej matky a žil si život bez akejkoľvek viny. Napriek 
tomu si mal vôľu odísť na púšť a tam žiť v úplnej chudobe a pokání. Vypros nám 
u nášho Pána, sv. Ján Krstiteľ, milosť, aby sme sa mohli v našom srdci úplne oddeliť 
od pozemských vecí  a žiť v kresťanskom umŕtvovaní, vnútornom obrátení 
a v duchu svätej modlitby. Amen. 
 
Ó, najhorlivejší apoštol, ktorý si bez zázrakov, príkladným životom v pokání a v sile 
slova pritiahol zástupy, aby si ich pripravil na príchod Mesiáša, aby načúvali jeho 
nebeskému Slovu, dovoľ nám skrze príkladný svätý život a každodennú prácu pri-
viesť duše k Bohu, ale predovšetkým tie, ktoré zotrvávajú v temnotách omylov a 
nezáujmu alebo sú zvedené z cesty čnosti. 
 
Ó, neporaziteľný mučeník, ktorý si pre česť Boha a spásu duší pevne a neochvejne 
odolával bezbožnosti Herodesa aj za cenu vlastného života a otvorene ho napomínal 
za jeho hriešny a hýrivý život, dopraj nám na tvoj príhovor odvážne a štedré srdce, 
aby zvíťazila úcta k životu a aby sme mohli otvorene vyznávať našu vieru 
a poslušnosť k učeniu Ježiša Krista, nášho božského Majstra. (z Novény k sv. Jánovi 
Krstiteľovi) 
 


