
  

 

18. Týždeň v Cezročnom období, cyklus C“ 
Oznamy:   
- Upratovanie Hertník rodiny:Fertaľová 269, Chomová 270, Križalkovičová 271,Kohutová 272 
- 2. augusta môžeme získať odpustky Porciunkuly - vo farských kostoloch, v bazilikách minor a katedr. chrá-
moch. Skutok - návšteva kostola + Modlitba Pána a Vyznanie viery /zvyčajné podmienky: spoveď, prijímanie a 
na úmysel Sv. Otca/. 

01.08.2022  Pondelok  
Svätého Alfonza Máriu de’ Ligu-
ori, biskupa a učiteľa Cirkvi  
(spomienka) 

—- —-                                    /za ver. - 17.neC´22/ 

02.08.2022  Utorok   
Utorok 18. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Svätého Euzébia Vercellské-
ho, biskupa  
alebo Svätého Petra Juliána Eymar-
da, kňaza  
(ľubovoľná spomienka) 

—- —-                                   /za ver. - 18.neC´22/ 

03.08.2022  Streda  
Streda 18. týždňa v Cezročnom 
období  

—- —-                                    /za ver. – 19.neC´22/ 

04.08.2022                  1. štvrtok     
Svätého Jána Máriu Vianneya, 
kňaza  
(spomienka) 

—- —-                  /za RB - Bartošovce - VIII/´22/ 

05.08.2022                     1. piatok    
Piatok 18. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Výročie posviacky hlavnej 
mariánskej baziliky v Ríme  
(ľubovoľná spomienka) 

—- —-                /za BBSJ - Hertník - VIII./´22/ 

06.08.2022                      1. sobota      
Premenenie Pána  
(sviatok) 
 
- večerné omše z nedele! 

 
10:00 

 
 
 

15:00 

 
Fat. sobota s kňazom! 
Hertník - sv. omša zo sviatku (zdr ., B. pož., 
pomoc a ochranu rodiny - č. 17) 
 
Bartošovce - sobášna sv. omša /Paľuv - Šina-
ľová - za novomanželov/ 

07.08.2022            1. NEDEĽA  

19. nedeľa v Cezročnom 
období, cyklus „C“ 
 
- sv. Sixta II., pp. a jeho spoloč., muč. a sv. 
Kajetána, kň. sa neslávi! 

07:30  
 

09:00 
 
 

10:30  

Hertník (+J uraj,+Anna - č. 283)  
 
Bartošovce (za rodinu Hudákovú a Majirskú - 
č. 194) 
 
Hertník (zdr ., B. pož. pre Jozefa Kapca ml. - 
40 rokov života - č. 130) 
 
14:00 hod. pobožnosť (odprosujúca pob. s 
Euch. adoráciou)! 
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 Posolstvo Svätého Otca Františka pri príležitosti 2. svetového dňa starých 
rodičov a seniorov 

  

„Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“ (Ž 92, 15) 

  
Drahí moji! 
Verš 92. žalmu „ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“ (15) je dobrou správou, sku-
točným „evanjeliom“, ktoré môžeme ohlásiť svetu pri príležitosti 2. svetového dňa sta-
rých rodičov a seniorov. Protirečí totiž zmýšľaniu sveta o tomto období života; no proti-
rečí aj rezignovanému postoju niektorých z nás starších, ktorí majú len malú nádej a od 
budúcnosti už nič neočakávajú. 
Mnohým naháňa staroba strach. Považujú ju za istý druh choroby, ktorej je najlepšie sa 
vyhýbať. Myslia si: starí ľudia – to nie je naša starosť, mali by  zostať čo najďalej, mož-
no spoločne v inštitúciách, ktoré sa o nich postarajú a uchránia nás, aby sme sa nemuseli 
zaťažovať ich problémami. To je „kultúra vyraďovania“: mentalita, ktorá umožňuje 
myslieť si, že sme iní ako títo najslabší a  že sa nás ich krehkosť netýka; predstavovať 
si, že cesty, po ktorých kráčame „my“ a „oni“ sú oddelené. V skutočnosti je však dlhý 
život požehnaním, ako nás učí Písmo, a starí ľudia nie sú vydedenci, od ktorých sa treba 
vzdialiť, ale živé znamenia Božej dobroty, ktorá daruje život v hojnosti. Požehnaný 
dom, v ktorom býva starý človek! Požehnaná rodina, ktorá si ctí svojich starých rodi-
čov! 
Staroba je obdobím života, ktoré nie je ľahké pochopiť ani pre tých, ktorí ho už prežíva-
jú. Hoci prichádza po dlhej ceste, nik nás na ňu nepripravil; zdá sa, že nás takmer zasko-
čila. Najrozvinutejšie spoločnosti venujú tomuto veku veľa prostriedkov, ale nepomáha-
jú nám ho chápať: ponúkajú programy pomoci, ale nie životné projekty. Preto je ťažké 
hľadieť do budúcnosti a nájsť horizont, ku ktorému by sme mali smerovať. Na jednej 
strane sme v pokušení odháňať starobu tým, že skrývame vrásky a predstierame, že sme 
stále mladí, na druhej strane sa zdá, že nám neostáva nič iné, len žiť rozčarovaní, zmie-
rení s tým, že už nemáme, aké „ovocie prinášať“. 
S odchodom do dôchodku a osamostatnením sa detí miznú dôvody, pre ktoré sme do-
siaľ museli vynakladať toľko síl. Zistenie, že nám ubúdajú sily či príchod choroby môže 
otriasť našimi istotami. Zdá sa, že svet so svojím rýchlym tempom, s ktorým len ťažko 
dokážeme udržať krok, nám nedáva inú možnosť, ako vnútorne prijať myšlienku, že 
sme vyradení. A tak sa k nebu vznáša modlitba žalmu: „Neodožeň ma v čase staroby, / 
neopusť ma, keď mi sily ochabnú“ (71, 9). 
No ten istý žalm – ktorý pátra po Pánovej prítomnosti v každej etape nášho života – nás 

pozýva, aby sme neprestali dúfať: aj keď príde staroba a šediny,  



  

 

Boh nám stále dáva život a nedovolí, aby nás premohlo zlo. Dôverujúc v neho nájde-
me silu neprestajne ho chváliť (porov. v. 14 – 20) a objavíme, že starnutie nie je len 
prirodzeným chátraním tela alebo neodvratným plynutím času, ale je darom dlhého 
života. Starnutie nie je odsúdením, ale požehnaním! 
Preto sa musíme mať na pozore a naučiť sa aktívne prežívať starobu aj z duchovného 
hľadiska, pestovať svoj vnútorný život vytrvalým čítaním Božieho slova, každodennou 
modlitbou, prijímaním sviatostí a účasťou na liturgii. A zároveň s naším vzťahom k 
Bohu máme pestovať aj naše vzťahy s druhými: predovšetkým s rodinou, deťmi, vnú-
čatami – tým, že im ukážeme svoju náklonnosť a starostlivosť –. ale aj s chudobnými a 
trpiacimi ľuďmi, ktorým máme byť nablízku konkrétnou pomocou a modlitbou. To 
všetko nám pomôže, aby sme sa necítili len ako diváci v divadle sveta, nesedeli len na 
verande alebo nepozerali z okna. Naopak, keď vycibríme svoje zmysly na rozpoznáva-
nie Pánovej prítomnosti, budeme ako „zelené olivy v Božom dome“ (porov. Ž 52, 10), 
budeme môcť byť požehnaním pre tých, ktorí žijú vedľa nás. 
Staroba nie je zbytočným časom, v ktorom treba „stiahnuť veslá do člna“, ale je obdo-
bím, v ktorom môžeme prinášať ovocie: čaká nás nové poslanie, ktoré nás pozýva hľa-
dieť do budúcnosti. „Osobitná vnímavosť nás starých ľudí na prejavy pozornosti, myš-
lienky a city, ktoré nás robia ľuďmi, by sa mala nanovo pre mnohých stať povolaním. 
A bude to zo strany starších ľudí vedomé rozhodnutie z lásky k novým generáciám.“ 
To je náš príspevok k revolúcii nežnosti, k tej duchovnej a neozbrojenej revolúcii, kto-
rej protagonistami sa môžete stať aj vy, milí starí rodičia a seniori. 
Svet prežíva ťažké obdobie, ktoré najprv poznačila nečakaná a zúrivá búrka pandémie, 
a potom vojna, ktorá v celosvetovom meradle škodí mieru aj rozvoju. Nie je náhodou, 
že vojna sa vrátila do Európy v čase, keď vymiera generácia, ktorá ju zažila v minu-
lom storočí. A tieto veľké krízy nás môžu znecitliviť voči skutočnosti, že existujú aj 
iné „epidémie“ a ďalšie rozšírené formy násilia, ktoré ohrozujú ľudskú rodinu a náš 
spoločný domov. 
To všetko nás upozorňuje na potrebu hlbokej zmeny, obrátenia, ktoré demilitarizuje 
srdcia a vedie nás k tomu, aby sme druhých vnímali ako bratov a sestry. A my, starí 
rodičia a seniori, máme veľkú zodpovednosť: naučiť ženy a mužov našej doby, aby sa 
na druhých pozerali s rovnakým pochopením a láskavým pohľadom, s akým hľadíme 
na svoje vnúčatá. My sami sme sa zdokonaľovali v ľudskosti starostlivosťou o dru-
hých a dnes môžeme byť učiteľmi takéhoto pokojného spôsobu života, ktorý je pozor-
ný voči najslabším. Tento postoj môže byť mylne považovaný za slabosť alebo rezig-
náciu, ale budú to práve tichí, nie agresívni a násilnícki, ktorí budú dedičmi zeme 
(porov. Mt 5, 5). 
Jedným z plodov, ktoré máme prinášať, je starostlivosť o svet. „Všetci sme sedeli na 
kolenách starým rodičom, ktorí nás držali v náručí.“ Dnes je však čas, aby sme – kon-
krétnou pomocou alebo len modlitbou – spolu s našimi vnúčatami držali na kolenách 
aj mnohé iné vystrašené vnúčatá, ktoré ešte nepoznáme a ktoré možno utekajú pred 
vojnou alebo trpia v dôsledku vojny. Nosme vo svojom srdci – ako svätý Jozef, ktorý 
bol nežným a starostlivým otcom – deti na Ukrajine, v Afganistane, Južnom Sudáne... 
Mnohí z nás dozreli k múdremu a pokornému poznaniu, ktoré svet tak veľmi potrebu-
je: že sa nespasíme sami, ale že šťastie je chlieb, ktorý jeme spoločne. Svedčme o tom 
pred tými, ktorí si namýšľajú, že osobné naplnenie a úspech nájdu v konflikte. Každý, 
aj ten najslabší, to dokáže: keď dovolíme, aby sa o nás starali – často ľudia pochádza-
júci z iných krajín – je to spôsob ako svedčiť o tom, že žiť spolu je nielen možné, ale 
aj nevyhnutné. 

 
(pokrašovanie v nasledujúcom čísle) 

 

 

17. Týždeň v Cezročnom období, cyklus C“ 
Oznamy:   
- Upratovanie Hertník rodiny:Štefančinová  227, Štefančinová 277,Goliašová 276, Stachurová 267 
- Spovedanie 1/2 hod. pred sv. omšou. Podľa potreby aj po sv. omši.  - Štvrtok a v piatok spovedám ešte pred 
prvopiatkovým týždňom, pretože počas prvopiatkového týždňa budem na duch. seminári.  

25.07.2022  Pondelok  
Svätého Jakuba, apoštola  
(sviatok) 

08:00 
 

17:30 

Bartošovce (+Anna,+Mária,+Ondrej - č. 70) 
 
Hertník  (+Már ia, +Ján a Mar ta - č. 65)  

26.07.2022  Utorok   
Svätých Joachima a Anny, rodi-
čov preblahoslavenej Panny Má-
rie  
(spomienka) 

08:00 
 
 

17:30 

Bartošovce (+rod. Kohútová a +rod. Gerčáková 
-  č. 87) 
 
 Hertník (za zdr ., B. pož. pre Anny z Her tní-
ka a Bartošoviec)  

27.07.2022  Streda  
Svätých Gorazda a spoločníkov  
(spomienka) 

08:00 
 
 
 

17:30 

Bartošovce (zdr., B. pož. pre Sabínu - 30 rokov 
- č. 210)  
 
                   15:30 hod. sobášna náuka /Hert./ 
Hertník (+Michal Toporcer  - č. 196)  

28.07.2022   Štvrtok     
Štvrtok 17. týždňa v Cezročnom 
období 

08:00 
 
 
 

17:00 

Hertník (+Mar ta - č. 334)  J.G.  
 
15:30 spoveď vopred pred prvovopiatkovým 
týždňom! 
Bartošovce (+Božena,+Emil - č. 67) 

ADORÁCIA po sv. omši!  

29.07.2022   Piatok    
Svätých Marty, Márie a Lazára  
(spomienka) 

08:00 
 
 
 

17:30 
 

Bartošovce (zdr., B. pož. pre rodiny - č. 41)  
 
16:00 spoveď vopred pred prvovopiatkovým 
týždňom! 
Hertník (+Rudolf - č. 228)  

ADORÁCIA po sv. omši!  

30.07.2022     Sobota      
Sobota 17. týždňa v Cezročnom 
období alebo Svätého Petra Chry-
zológa, biskupa a učiteľa Cir-
kvi alebo Blahoslavenej Zdenky 
Cecílie Schelingovej, panny a mu-
čenice alebo Preblahoslavenej Pan-
ny Márie v sobotu (ľub. sp.) 

07:30  
 
 

08:45 
 
 
 

Bartošovce (zdr. pre Martu, Jána a Jozefa s rod. 
- č. 156)  
 
Hertník (+členovia rodín - č. 10)  
 

31.07.2022     NEDEĽA  

18. nedeľa v Cezročnom 
období, cyklus „C“ 

- sv. Ignáca z Loyoly, kň. sa neslávi! 

07:00  
 
 
 

08:15 
 
 

11:00  

Hertník (zdr ., pomoc v povolaní pre kňazov 
Georga, Josepha a Anthonyho a Jaroslava - č. 
25) ú. Sl. K. 
                                                               3. ohl. 
Bartošovce (za Martu s rodinou - č. 60)  
Po sv. omši 2 KRSTY! 
 
Hertník - púť ku kaplnke sv. Anny (+Marta 
Patakyová - č. 65/I.´22)) 
 
Po skončení púte budem na duch. seminári 
do piatku 5.8.2022! - Zastupovanie farnosť 
Osikov /pohreb a súrne zaopatrenie umiera-
júceho/. 


