
  

 

 

34. Týždeň v Cezročnom období, cyklus C“ 
Oznamy:   
- Upratovanie Hertník rodiny: Ciglariková 86, Ciglariková 87, Biľová 83, Biľová 84 
- Spovedanie 1/2 hod. pred sv. omšou. Podľa potreby aj po sv. omši. 
- Na prvú adventnú nedeľu je Zbierka na CHARITU! 

21.11.2022  Pondelok  
Obetovanie preblahoslavenej 
Panny Márie  
(spomienka) 
 

16:30 
 

18:00 
 

Hertník (+rodičia Jozef a Már ia - č. 23) 
 
Bartošovce (+Ľudmila,+členovia rodiny - č. 23) 
                     - sv. omša za účasti birmovancov. 

- po sv. omši stret. birmovancov. 

22.11.2022  Utorok   
Svätej Cecílie, panny a mučenice  
(spomienka) 

 
 

17:00 

súkr. Bartošovce (za ver. - zo 6.11.´22_32.neC)  

 
Hertník (+Jozef,+Alžbeta,+Veronika,+Vincent 
- č. 66)   

23.11.2022  Streda  
Streda 34. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Svätého Klementa I., pápeža 
a mučeníka  
alebo Svätého Kolumbána, opáta  
(ľubovoľná spomienka) 

08:00 
 
 

17:00 

Bartošovce (+členovia rodiny Lazurovej - č. 
188)   
 
Hertník (zdr .,, B. pož pre rodinu) 
 
 

24.11.2022   Štvrtok     
Svätého Ondreja Dung-Laka, 
kňaza, a spoločníkov, mučeníkov  
(spomienka) 
 

16:30 
 
 

17:30 
 

Hertník (za BBSJ  - OKT./´22)  
 
 
Bartošovce (+členovia rodiny - č. 67)  
- sv. omša za účasti detí /prvoprijímajúci povin-
ne/ 

25.11.2022   Piatok    
Piatok 34. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Svätej Kataríny Alexandrij-
skej, panny a mučenice  
(ľubovoľná spomienka) 

 
 

17:00 
 
 

 
 
Hertník (zdr ., B. pož. pre Mar tu a Václava - 

50 manž. - č. 79- 
 sv. omša za účasti detí /prvoprijímajúci povin-

ne/ a birmovancov 
- Po omši stret. birmovancov Hertník 

 
 

26.11.2022     Sobota      
Sobota 34. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Preblahoslavenej Panny Má-
rie v sobotu  
(ľubovoľná spomienka) 

08:00  
 
 
 

Bartošovce (+Anna.+Mária,+Ondrej,+členovia 
rodín - č. 76) 
                                     
 
                                 súkr. Hert. (AIO - 26.11.´22) 

27.11.2022     NEDEĽA  

1. adventná nedeľa [rok A, 
cyklus I.] 
 Zbierka na Charitu! 

 
07:30  

 
09:00 

 
 

10:30  

                           Svätenie adventných vencov! 
Hertník (+Jozef Micheľ - č. 231)  
                           Svätenie adventných vencov! 
Bartošovce  
 
                         Svätenie adventných vencov! 
Hertník  
 
14:00 hod. pobožnosť (vylož. S. Olt.) 
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HerBartnícek 
 

 Jeho Výsosť a Majestát 
 

Kto prichádza zhora, je nad všetkými. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. 
Kto prichádza z neba, je nad všetkými a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nikto nepri-
jíma jeho svedectvo. Kto prijal jeho svedectvo, potvrdil, že Boh je pravdivý. (Jn 3, 31 – 
33)  
Toto sú slová Jána Krstiteľa o Mesiášovi. Ježiš, hoci bol Boží Syn, seba tak nenazýval, 
nazýval sa skromne Synom človeka a hoci mal Božiu prirodzenosť, nepridŕžal sa jej, 
ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom a podľa von-
kajšieho zjavu bol pokladaný za človeka,  ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a 
to smrť na kríži. V poslušnosti, počas celého svojho pozemského života, hovoril slová 
svojho Otca, konal skutky svojho Otca a dokončil svoje poslanie, keď na kríži vyrie-
kol: Dokonané je! Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, 
aby sa pri mene Ježiš zohlo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí a 
aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: „Ježiš Kristus je Pán.“ 
Veriaci, neveriaci, ľahostajní, ateisti, gnostici, skeptici, vyznávači alternatívnych nábo-
ženstiev, anjeli, démoni... každý raz skloní svoje koleno pred Pánom. Ak to doteraz 
ešte neurobil. Aj Satan a démoni vedia, kto je Pán. Človek však vo svojej slobodnej 
vôli uvažuje, zvažuje, pochybuje, odmieta, nakláňa ucho k márnosti, stráca čas, počúva 
pohodlné lži, háda sa so svojím svedomím, prehlušuje prítomnosť, len aby nepočul 
slová života. Dokedy? Každý sa raz postaví pred Syna človeka a zároveň Syna Božieho 
- jeden v nemom úžase, prekvapení a zahanbení, druhý s láskou a oddanosťou. Ježiš je 
totiž vzkriesený Pán. Je Svetlo zo Svetla, Život zo Života, Pravda z Pravdy, Boh 
z Boha živého. 
Biblia hovorí, že bol nám vo všetkom podobný, okrem hriechu. (Flp. 2, 6 – 8) Zrodený 
ako človek zo ženy, narodený pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, 
aby sme dostali adoptívne synovstvo. (Gal 4, 4 - 5) V ňom telesne prebýva celá plnosť 
Božstva (Kol 2, 9). On je obraz neviditeľného Boha (Kol 1, 15). Všetko je stvorené 
skrze neho a pre neho (Kol 1,16). 
 
Ježiš - Kráľ tvojho srdca? 
Ježiš je Kráľ neba i zeme. Má neobmedzenú moc a slávu. No najväčšiu radosť má, keď 
môže prebývať v našom srdci. On si za miesto svojho narodenia vybral skromnú maš-
taľku, nie kráľovský palác. Častokrát nemal kde hlavu skloniť. Tvoje srdce s láskou 
príjme a bude v ňom prebývať, ak ho pozveš dnu. Láskou ho bude premieňať a krášliť. 
Ak prebýva v tebe Ježiš, čo viac potrebuješ? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? ( Rim 
8, 31) Pozvi Ježiša, nech si odpočinie v tvojom srdci. Nech nájde v ňom odpočinok, 
prijatie.  



  

 

Postav mu v ňom trón, nech je Kráľom tvojím, Kráľom tvojich 
dní, tvojho života. 
Buduj Nebeské kráľovstvo v sebe. Mnohokrát nedokážeme 
ovplyvniť veci a okolnosti v našom živote. Často nepokoj zúri 
vôkol nás, ale my môžeme zostať pokojní. S naším Kráľom. On 
je Kráľ pokoja. Budujme nebeské kráľovstvo v sebe. Veď tam, 
kde je Kráľ, je aj jeho kráľovstvo. Tam, kde je Syn, je aj Otec 
a kde je Otec a Syn, tam je i Duch Svätý. Boh je jeden. Ak po-
zveme Boha dnu, do nášho srdca a dáme mu priestor v našom 
živote, keď sa ponoríme a roztopíme v Bohu, budeme vidieť 
jeho pôsobenie v nás a budeme schopní niesť jeho svetlo a vidi-
teľné ovocie Ducha Svätého akým je: láska, radosť, pokoj, zho-
vievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovláda-
nie. (Gal 5, 22 – 23) 
Písmo učí, že Nebeské kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, materiálne veci, ale spravodli-
vosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. (Rim 14,17) 
 
Buduj Nebeské kráľovstvo okolo seba.  
Ježiš hovoril o Nebeskom kráľovstve v podobenstvách a prirovnával ho napríklad 
k horčičnému zrnku – malé, ale vyrastie z neho veľký strom, kvasu – malý kvások za-
miesený a všetko cesto vykvasilo, o poklade a kupcovi perál – všetko predal, aby zís-
kal jedinú vzácnu perlu. 
Budovať nebeské kráľovstvo treba začať od seba, dovoliť Duchu Svätému zasiať malé 
semienko života v tebe, semienko, ktorým je Kristus a to semienko vyklíči a bude 
z neho mohutný strom.  Človek môže ponúknuť len to, čo má. Ak máš Nebeské krá-
ľovstvo v sebe, môžeš ho ponúknuť aj iným, ak ho máš v sebe, môžeš ho rozširovať 
a budovať vo svojom okolí, svedčiť o ňom aj bez slov svojím životom a správaním. 
Sme povolaní byť svedkami Ježiša Krista doma, v našom okolí a až do posledných 
končín zeme. Siať semienko viery a lásky. My svedčíme, Boh však dáva vzrast. 
(postoj.sk) 
——————————————————————————————————————————-- 

Zamyslenie: Ak by nám zostal posledný rok života (záver) 

Myšlienky o smrti nie sú ľahké, ale sú potrebné 
Ťažko sa prijímajú a ak sa netýkajú nás či blízkych, radšej ich vytesníme. Zmeníme 
tému, prepneme kanál. No rovnako ako narodenie človeka i jeho odchod je daný 
a nemenný. Vedomie, že medzi týmito dvomi udalosťami máme priestor rásť, milovať, 
meniť veci, nás môže viesť k celostnému chápaniu života ako veľkého daru, času, kto-
rý môžeme zmysluplne využiť. K uvedomeniu si, ako máme zaobchádzať s vlastným 
životom i životom druhých. K zodpovednosti zaň. Náš odchod sa líši len okolnosťami 
a časom. No po dočítaní týchto riadkov máme rovnaký priestor na to, aby sme nieko-
mu lásku dali alebo ju prijali, aby sme sa rozhodli tento deň prežiť najlepšie, ako vie-
me. 
Pre veriaceho nie je fyzická smrť konečným zavŕšením 
Popierať bolesť zo straty a strach, čo „príde potom“, nie je cesta. Cestou je toto všetko 
si uvedomiť a zároveň prijať nádej. Nádej, že smerujeme k stretnutiu s Kristom, ktorý 
nás miluje, a rovnakú nádej odovzdávať druhým. A kým si tú bolesť či strach ešte uve-
domujeme, vieme, že stále máme priestor a čas na zmenu vlastného života. 
  
 

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Pripravení odísť 
Sme? Ako by teda vyzerali naše dni, keby sme dostali túto otázku dnes? Koľkým 
ľuďom by sme sa ešte chceli ospravedlniť a koho stretnúť? Čo by sme ešte chceli zažiť, 
aký sen si splniť? Potrebovali by sme svoj smartfón držať v ruke? Zapájať sa do ne-
zmyselných diskusií na sociálnych sieťach? Vedeli by sme kričať? Hnevať sa? 
A možno by to bolo len o tom, že by sme túžili v tieto dni rozdať to veľké množstvo 
lásky, ktoré sme doteraz nevedeli či nechceli dať. 
  
Žiť v prítomnosti a s vedomím, že teraz je čas… 
Čas sa rozprávať, odpúšťať, smiať sa i plakať. Čas rozumne narábať s dňami, ktoré 
nám boli dané. Žiť v prítomnosti. Ale aj čas sa zastaviť a pozrieť sa na svoj život 
z výšky, spraviť akúsi revíziu, či žijeme naozaj život, o ktorom na konci svojich dní 
budeme môcť povedať, že sme žili najlepšie, ako sme vedeli, a takto s nádejou predstú-
pime pred Boha. 
  
Žime tak, aby sme slová 122. žalmu prijali nie so strachom a úzkosťou, ale veľkou ra-
dosťou: ,,Zaradoval som sa, keď mi povedali, pôjdeme do domu Pánovho!“ (slovo+) 

———————————————————————————————————————-
7 návykov duchovne efektívnych ľudí (časť 1.) 

Autor Stephen Covey prišiel pred niekoľkými rokmi s megaúspešným projektom. Spo-
ločnosti predstavil sedem návykov skutočne efektívnych ľudí. Do svojich životov ich 
implementovali manažéri veľkých firiem, učitelia, lekári, inžinieri a vývojári, ale aj 
bežní ľudia. Tieto návyky slúžia na to, aby jednotlivec neplytval svojím časom a svojimi 
silami, ale aby ich dokázal efektívne využívať a tak zlepšovať svoj život. A ak cítite, že 
váš duchovný život by potreboval o čosi zlepšiť, tieto návyky sú tu práve pre vás. 

1.BUĎTE  PROAKTÍVNI 
Pán stojí pred dverami vášho srdca. On čaká. Krok však musíte spraviť vy. Boh nie je 
násilník, nebude sa dobíjať a robiť rozruch. Buďte proaktívni, vyjdite mu v ústrety. 
Vytvorte si čas na modlitbu, svätú omšu. Pozývajte ho do svojho života. Dajte mu 
priestor, ale nečakajte so založenými rukami. Čítajte Bibliu – Božie slovo, počúvajte ho 
a aplikujte do svojho života. A garantujeme vám, že uvidíte, ako dobre chutí život 
s Kristom. 
2.ZAČNITE  S MYŠLIENKOU  NA  KONIEC 
My kresťania to máme jednoduché. Náš koniec je vlastne začiatkom – začiatkom pln-
šieho života v nebeskom kráľovstve. Robme všetko s myšlienkou na večný život, snaž-
me sa žiť v milosti posväcujúcej. Nájdite si v mesiaci čas na CDS – cvičenie dobrej 
smrti. Môže to byť napríklad priestor na duchovnú obnovu, keď si zhodnotíte mesiac, 
nastavíte si nejaké krátkodobé ciele na ten ďalší, dobre sa vyspovedáte a prijmete sväté 
prijímanie. 
3.TO  NAJDÔLEŽITEJŠIE  DÁVAJTE  NA  PRVÉ  MIESTO 
Ak je Boh na prvom mieste, všetko ostatné je na tom správnom. Nuž, áno aj nie. 
V princípe by Boh mal byť prítomný na všetkých miestach vášho hodnotového rebríčka 
aj na všetkých miestach vášho plánovacieho rebríčka úloh. Pozrime sa napríklad na 
rebríček hodnôt kresťana žijúceho v manželstve a v rodine. Boh, partner, deti. A potom 
práca, zdravie, koníčky, spoločnosť… Vec sa však má tak, že Boh by nemal chýbať 
v žiadnej zo spomínaných kategórií.  

 


