
  

 

 

28. Týždeň v Cezročnom období, cyklus C“ 
-  Sv. omša za dôchodcov z Hertníka a Bartošoviec - odslúžená dňa 9.10.´22 Hertník o 07:30 hod. 
- Prečítať oznam - aj v nedeľu - ikona PMD pobožnosť na október  - podporiť projekt v Kongu. 
- Jubilujúci manželia V. a Ľ. Špakoví obetovali na kostol 50 eur. PBz.! 
- Na budúcu nedeľu 29.ne bude Zbierka na misie. 

10.10.2022  Pondelok  
Pondelok 28. týždňa v Cezroč-
nom období 

16:30 
 

..................... 
17:30 

 

Hertník (za +Jozefov - č. 187) OKT. POB.  
po sv. omši bez kňaza! 
........................................................................... 
Bartošovce (+Ján,+Mária,+Alica - č. 60) OKT. 
POB. 17:30 h. 

- sv. omša za účasti birmovancov 
- Po omši stret. birmovancov 

11.10.2022  Utorok   
Utorok 28. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Svätého Jána XXIII., pápeža  
(ľubovoľná spomienka) 

06:30 Bartošovce  (+Jozef Micheľ– č. 231 - nedoži-
tých 60 rokov)        OKT. POB. po sv. omši 
bez kňaza! 

12.10.2022  Streda  
Streda 28. týždňa v Cezročnom 
období  

16:30 
 
 

17:30 

Bartošovce (+členovia rodiny - č. 127) OKT. 
POB. po sv. omši bez kňaza! 
 
Hertník (+Ján,+Helena,+Ján,+Žofia - č. 270) 
OKT. POB. 17:30 h. 

13.10.2022   Štvrtok     
Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom 
období  
 

 
 

16:00 
 
 

17:00 

14:30 vylož. S. Olt. do začiatku sv. omše! 
 /počas adorácie nie sú spoločné modlitby/ 

Hertník (+Anna Vaňová - č. 259)  OKT. 
POB. po sv. omši bez kňaza! 
 
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Pavla - 
18 rokov - č. 110) OKT. POB. 17:00 h. 

 - sv. omša za účasti detí /prvoprijím. povinne/ 

14.10.2022   Piatok    
Piatok 28. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Svätého Kalixta I., pápeža a 
mučeníka  
(ľubovoľná spomienka) 

16:30 
 
 

17:30 

Bartošovce (+Andrej,+Helena Lazúrovi - 30 
rokov úmrtia - č. 167)  
 
Hertník (+Már ia - č. 2) OKT. POB. 17:30 h. 
- sv. omša za účasti detí /prvoprijímajúci povin-

ne/ a birmovancov 
- Po omši stret. birmovancov 

15.10.2022     Sobota      
Svätej Terézie od Ježiša (z Avi-
ly), panny a učiteľky Cirkvi  
(spomienka) 
- večerné sv. omše z nedele! 

07:30  
 
 
 

Bartošovce (za Vladimírov s rodinami - č. 60) 
OKT. POB. 07:30 hod. 

16.10.2022     NEDEĽA  

29. nedeľa v Cezročnom 
období, cyklus „C“ 
Zbierka na MISIE! 
 
- Sp. sv. Hedvigy, reh., sv. Margity Márie Alaco-
que, pn., a sv. Gála, kň. - neslávi sa! 

07:30  
09:00 

 
10:30  

Hertník (za pútnikov z Gaboltova)   
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. za manželov 
- č. 194) - vložiť prosby za dôchodcov Bartoš. 
Hertník (za ver iacich) - KRST vo sv. omši! 
 
14:00 hod. OKT. POB. Hertník //bez kňaza 
14:00 hod. OKT. POB. Bartoš. //s kňazom 
 
- po pobožnosti Stretnutie dôchodcov v KD 
Bartošovce!                    
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 Šesť modlitieb, ktoré Boh vždy vypočuje 
 

Hovoriť s Bohom, ktorý si nás vybral, zachránil a udržiava nás, by malo byť tou najpri-
rodzenejšou vecou na svete, ktorá nám prináša najväčšiu radosť, či nie? Asi áno, ale 
častejšie platí opak. 
Všetci vieme, že by sme sa mali viac modliť. Pocit viny v našom vnútri nám to pripo-
mína. Ale ak budeme úprimní, nechceme sa viac modliť, a nie sme ani skutočne pre-
svedčení, že to potrebujeme. Prečo? Možno v skutočnosti nerozumieme, čo modlitba je 
— alebo máme sklon zabúdať na to.   
   
Dovoľme, aby najprv hovoril Boh 
Najdôležitejšia vec, ktorú je nutné 
urobiť, keď začíname rozmýšľať 
o modlitbe, je nechať hovoriť Boha. 
Náš postoj k modlitbe (a samotné 
modlenie) je často skôr zmesou fráz, 
ľudového náboženstva 
a jednoduchých biblických právd než 
exegeticky presnou a teologicky bohatou výpoveďou učenia Biblie. 
Keď sa v skutočnosti pozrieme na to, čo učí Biblia o modlitbe, je to prekvapivo jedno-
duché: modliť sa znamená prosiť Boha, aby urobil to, čo sľúbil vykonať skrze Krista. 
 
Uvaľ  Naňho všetky starosti 
Podstata evanjelia spočíva v tom, že nemáme nič, čo by sme Bohu mohli dať, nič, čím 
by sme Mu mohli prispieť a nič, čo by sme Mu mohli priniesť. Modlitba, ktorú umož-
ňuje a tvaruje evanjelium, funguje rovnako. Boh dáva nám; nie my Bohu. My prosíme; 
on dáva. Modlitba závisí od toho, čo On v nás a pre nás už urobil a od toho, čo ešte 
v nás a pre nás urobí. 
Ježiš nás učí, aby sme sa modlili a slobodne predkladali nášmu Otcovi túžby svojho 
srdca: 
„Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené; lebo každý, kto 
prosí, dostane, a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené.“ (Lk 11,9-10) 
Môžeme prosiť o čokoľvek s vedomím, že Boh nám nedá nič zlé, iba to, čo je pre nás 
dobré (Lk 11,11-13). Apoštol Peter nás vyzýva: „Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, 
lebo On sa o vás stará“ (1Pt 5,7) — všetky svoje starosti, dokonca aj tie všedné 
a materiálne. Nebojte sa prosiť Ho o čokoľvek a neskrývajte pred ním žiadne bremená. 
..................................................................................................................................... 
      



  

 

Šesť modlitieb   
Ale pokiaľ ide o modlitbu, naše každodenné vyjadrenia potrieb nie sú bremenom No-
vej zmluvy. Hoci nás Písmo povzbudzuje, aby sme sa modlili za rôzne veci, Boh nás 
tiež jasne vyzýva k tomu, aby sme svoj modlitebný život zaostrili jedným smerom. 
Boh počuje a odpovedá na každú modlitbu, ale je zopár vzácnych, na ktoré vždy povie: 
„Áno.“ Modlitby, ktoré sú vždy kladne vypočuté sú tie, ktoré Boha explicitne prosia, 
aby nám splnil svoje sľuby. Boh vždy povie áno, keď ho poprosíme, aby skrze svoje 
slovo vykonal svoje dielo. 
Tu je  šesť základných modlitieb, ktoré Boh vždy vypočuje.        
1. Osláv sa skrze mňa. 
„Lebo zem bude plná poznania Pánovej slávy ako vody, ktoré pokrývajú more. “  
(Hab 2, 14) 
2. Odpusť mi. 
„Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a 
očistí nás od každej neprávosti.“ (1Jn 1, 9) 
3. Zjav mi viac seba samého. 
Ale toto bude zmluva, ktorú po týchto dňoch uzavriem s domom Izraela - hovorí Pán. 
Svoj zákon dám do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca. A budem im Bohom a oni 
budú mojím ľudom.  
Už sa nebudú vzájomne poučovať a brat bratovi nebude hovoriť: "Poznajte Pána!", 
pretože ma všetci poznajú od najmenšieho po najväčších - hovorí Pán. Lebo im odpus-
tím vinu a na ich hriech si viac nespomeniem." (Jer 31, 33-34) 
4. Daj mi múdrosť. 
„Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a 
bez výčitky, a dostane ju.“ (Jak 1, 5) 
5. Posilni ma k poslušnosti. 
„A preto moji milovaní, ako ste vždy poslúchli, a nielen v mojej prítomnosti, ale oveľa 
viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse.  Veď to 
Boh pôsobí vo vás, že aj chcete aj konáte, čo sa jemu páči.“ (Flp 2, 12–13) 
6. Rozhlás svoje evanjelium strateným. 
„Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým 
národom. A potom príde koniec.“ (Mt 24, 14) 
Ako vieme, že Boh vypočuje týchto šesť modlitieb? Lebo v prvom rade hovorí, že to 
urobí a potom, čo je ešte dôležitejšie, lebo tieto modlitby sú zhrnutím toho, čo Boh 
sľúbil vykonať prostredníctvom evanjelia. O tomto Boh povedal, že to naisto urobí. 
 
Pripravený odpovedať 
Ak chceme v modlitbe rásť a dozrievať, nemusíme si nastaviť časovač. Nemusíme sa 
učiť nové metódy rozjímania, či postaviť si v lese modlitebnú komôrku. Ale musíme 
sa stať ľuďmi, ktorí budú lepšie prosiť. Potrebujeme si uvedomiť, že nebyť milosti, 
všetci sme kráčajúce pohromy, muži a ženy, ktorí potrebujú Boha každý deň a na kaž-
dom kroku. Všetci by sme svoj život a životy ľudí okolo nás premenili na trosky, ak by 
Boh nezasiahol.   
Evanjelium na nás hlasno kričí: Ste slabí a hriešni, pokazení a núdzni — ale Boh je 
silný, milostivý a dobrý — a pripravený odpovedať. Popros Ho, aby urobil, čo už sľú-
bil, že pre teba urobí. A neprestávaj sa modliť až do onoho dňa, keď sa už viac nebude-
me musieť modliť z diaľky, pretože budeme svojmu úžasnému Zasľubujúcemu Páno-
vi, Opatrovateľovi a Kráľovi hľadieť priamo do tváre.      
           (chcemviac)                                              
 

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Škola  ruženca 
 

Pre bežného vlažného veriaceho človeka, môže byť ruženec fádnou a monotónnou 

modlitbou, v ktorej sa veľa hovorí.  

Práve v tom je problém, že títo ľudia sa nevedia otvoriť, nevedia si otvoriť srdcia, aby 
túto modlitbu prežívali srdcom. Ak svätý ruženec prežívame srdcom, modlíme sa 
ho radi, a vtedy nepočítame koľko ružencov sme sa denne pomodlili.  
Správny spôsob modlitby svätého ruženca môžeme hľadať u svätých. Títo svätí si 
vyberali na vstúpenie do Božej prítomnosti modlitbu Zdravas´ Mária a tieto slová 
opakovali niekoľko 100-1000 krát denne. Napr. sv. Faustína sa na niektoré ma-
riánske sviatky modlila niekedy až 1000 Zdravasov. To Zdravas´ Mária bolo tak pre-
niknuté všetkým, čo robila, takže prakticky to bola jej modlitba dýchania.  
Samozrejme, je to pre nás nepredstaviteľné, no môžeme ísť krôčik po krôčiku, a stále 
si napríklad pridávať jeden desiatok denne. Postupne sa vieme vhĺbiť do modlit-
by, až nakoniec zistíme, že nie je vôbec náročná, či zdĺhavá, a už vôbec nie nud-
ná.  
Ďalším svätcom, ktorý bol mariánsky ctiteľ je sv. Páter Pio. Modlil sa 30-40 ružen-
cov denne. Aj v noci, neustále. On mal dar mystickej modlitby ruženca, čo zna-
mená, že sa dokázal modliť sv. ruženec a sústredil sa pri tom, a zároveň sa doká-
zal rozprávať s človekom a tiež sa pri tom vedel sústrediť. Páter  Pio hovor í: 
,,Všetky dary i milosti, ktoré som dostal, som získal kvôli modlitbe sv. ruženca.“ 
Asi najväčším mariánskym ctiteľom, ktorý rozvinul mariánsku úctu v západnej Euró-
pe, bol sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu. On hovorí, že by sme sa mali začať 
modliť ružence veľmi pomaly, aby sme vošli do Božej prítomnosti. Radí nám 
začať od meditácie slova, ktoré vypovedáme. Rozmýšľať nad tým, čo znamenajú 
všetky slová v ruženci.  
Ježiš je v centre Zdravas´ Mária. Celé Zdravas´ je zamerané na to najväčšie me-
no, meno Ježiš.  
,,Pri modlitbe ruženca sa máme naučiť meditovať nad každým slovom. Modli sa 
pomaly, rozmýšľajúc nad každým slovom.“ Ľ. Mária Grignion  
——————————————————————————————————- 
OZNAMY: 
- Občianske združenie Fórum života organizuje 20. ročník kampane Sviečka za nenarodené 
deti. Pozývame všetkých ľudí, aby si v čase okolo 2. novembra zapálili sviečku na cintorí-
noch, v oknách svojich domovov či pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Spoločne zapáľme 
sviečku za nenarodené deti a rozsvieťme Slovensko! V rámci podujatia sa dajú kúpiť sviečky 
za nenarodené deti – plastová v cene 1 €, či sklenená v cene 5 €. Bude možné zapáliť online 
sviečku na stránke  www.sviecka.forumzivota.sk, kde ju môžete umiestniť kdekoľvek na Slo-
vensku či vo svete, stačí zadať adresu na akom mieste chcete, aby horela. 
- Futsalový turnaj Košickej arcidiecézy - v sobotu 12.11.2022 v telocvični na ZŠ Sibírska 
42 v Prešove - Sekčove. Súťažiť sa bude tradične v troch kategóriách chlapcov (miništranti či 
neminištranti) alebo aj dievčatá. 
- Arcidiecézne stretnutie mládeže - ADSM - v sobotu 19.11.2022 v Snine. Pápež František 
presunul termín slávenia každoročného Svetového dňa mládeže z Kvetnej nedele na Nedeľu 
Krista Kráľa, v tomto roku 20.11.2022.  
- Upratovanie Hertník rodiny:Micheľová 47, Kapecová  48, Slaminková 49, Maniková 50 
- Spovedanie 1/2 hod. pred sv. omšou. Podľa potreby aj po sv. omši. 
- Čas sv. omše je zhodný s časom sv. ruženca, tzn. že pred sv. omšou sa modlíme sv. ruženec. 
Modlíme sa spoločne. Povzbudzujem k účasti na októbrovej pobožnosti. 

http://www.sviecka.forumzivota.sk/

