
  

 

 

Týždeň po 1. adventnej nedeli, cyklus „A“ 
                                                                        Prvopiatkový týždeň 

28.11.2022  Pondelok  
Pondelok po 1. adventnej nedeli  
 

 
16:00 

 
 

17:00 
 

Prvopiatková spoveď od 14:45 hod. 
Hertník (zdr ., B. pož. a poďak. pre rod. Ma-
čejovú a Kunecovú - č. 204)  
 
Bartošovce (+Cecília,+Ján,+Štefan - č. 12)  

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

29.11.2022  Utorok   
Utorok po 1. adventnej nedeli 

 
06:45 

Prvopiatková spoveď od 06:00 hod. 
Hertní (Cyr il,+Vladimír ,+rodičia,+súrodenci 
- č. 75) - RORÁTY 

30.11.2022  Streda  
Svätého Ondreja, apoštola  
(sviatok) 

06:00 
 
 

06:45 

Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Andreja 
- 70 rokov - č. 186)  RORÁTY 
 
Hertník (za BBSJ  - NOV./´22) RORÁTY 
- Prvopiatková spoveď do 08:30 hod. 

01.12.2022                   1. štvrtok     
Štvrtok po 1. adventnej nedeli  
- Deň modlitieb za duch. povolania! 

 
06:45 

 

Prvopiatková spoveď od 06:00 hod. 
Bartošovce (+sestra,+otec,+členovia rodiny - č. 
67) RORÁTY 
              súkr. Hert. (za ver iacich - 2. adv.neA/4.12.´22) 

02.12.2022                 1. piatok    
Piatok po 1. adventnej nedeli 
- votívna omša O Najsv. Srdci Ježi-
šovom Božskému Srdcu 
/konáme úkon odprosenia a zadosťučine-
nia za hriechy/ 

 
16:00 

 
 
 
 

17:30 
 
 

Prvopiatková spoveď od 14:45 hod. 
Bartošovce (za RB - DEC./´22) - po sv. omši 
odpros. pobož.  
 
Vylož. S. Olt. o 08:00 hod.+ADOR./
záver_odpros. pob. 17:15 hod. 
Hertník (zdr ., B. pož. a poďak. pre Már iu - 
60 rokov - č. 111)  
- sv. omša za účasti detí /prvoprijímajúci povin-

ne/ a birmovancov 
- Po omši stret. birmovancov 

03.12.2022                   1. sobota      
Svätého Františka Xaverského, 
kňaza  
(spomienka) 
- votína omša o Nepoškvrnenom 
Srdci P. Márie!  
/odprosujeme za hriechy a urážky voči P. 
Márii/  

07:00  
 

08:00 
 
 

Hertník (zdr ., B. pož. a poďak. pre súroden-
cov - č. 203) - fatim. sobota bez kňaza    
Bartošovce (AIO - 2.12.´22) - fat. sobota s kňa-
zom 
 

 

04.12.2022     1. NEDEĽA  

2. adventná nedeľa [rok A, 
cyklus I.] 

07:30  
 
 

09:00 
 
 

10:30  

Hertník (zdr ., B. pož. a poďak. pre Cyr ila -  
70 rokov života - č. 236) 
 
Bartošovce (za prvoprijímajúce deti rok 2022 - 
úmysel rodičov)  
 
Hertník (za BBSJ_DEC./´22) 
 
14:00 odprosujúca pobožnosťv Bartošovciach! 
(vylož. S.Olt.)   
15:00 odprosujúca pobožnosť vo farskom 
kostole v Hertníku! (vylož. S.Olt.)  

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA 
CIRKEV 
 FARNOSŤ SV. KA-
TARÍNY  
ALEXANDRIJSKEJ  

Číslo 429 

NOVEMBER– DECEMBER 2022 

HerBartnícek 
 

 Prichádza advent 
 
Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená zjavenie alebo príchod. V 
tomto období sa pripravujeme na príchod Krista – vteleného Milosrdenstva. Začiatky 
adventu siahajú do 4. storočia. Rímsky pápež Gregor Veľký na prelome 6. a 7. storočia 
advent stanovil na štyri týždne. 
Symbolom adventu je adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré symbolizujú štyri 
nedele pred Štedrým dňom. Postupne sa zapaľujú každú nedeľu. Prečo práve veniec? 
Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Adventný veniec 
vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, kráľ a 
osloboditeľ – ako vtelené Milosrdenstvo. 
Sestra Faustína vo svojom Denníčku píše: Bože, ktorý si nezatratil človeka po jeho 
páde, ale vo svojom milosrdenstve si mu odpustil, odpustil si mu božsky, to znamená, 
nielenže si mu odpustil vinu, ale ešte si ho aj obdaroval všetkými milosťami. Milosr-
denstvo ťa podnietilo, že si sám ráčil zostúpiť k nám a pozdvihol si nás z našej úbohos-
ti. Boh zostúpi na zem, Pán pánov, Nesmrteľný sa uponíži. Kam však zostúpiš, Pane, 
azda do Šalamúnovho chrámu? Alebo rozkážeš, aby ti postavili nový príbytok, do kto-
rého by si zostúpil? Pane, aký príbytok ti pripravíme, keď celá zem je tvojou podnož-
kou? Sám si si pripravil príbytok – svätú Pannu. Jej nepoškvrnené vnútro je tvojím 
príbytkom a stáva sa nepochopiteľný zázrak tvojho milosrdenstva, Pane. Slovo sa stá-
va telom – Boh prebýva medzi nami, Božie Slovo – vtelené Milosrdenstvo (Den. 1745). 
 
Všetko má svoj čas 
Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod slnkom, píše sa v Biblii. Z tohto 
pohľadu má svoj čas na Vianoce sa pripravovať a samotné Vianoce osláviť. Svoj čas 
má čakanie, svoj čas má dočkať sa. Svoj zmysel má odlíšiť čas prípravy - adventu - a 
čas samotnej oslavy, Vianoc. Slovo advent je v slovenčine výhradne súčasťou nábo-
ženského slovníka, v angličtine sa však toto slovo latinského pôvodu usalašilo v slov-
nej zásobe na vyjadrenie príchodu a nástupu. Je zrejmé, že advent tak znamená očaká-
vanie príchodu Spasiteľa. 
Jednou zo schopností človeka je schopnosť rozlišovať a rozpoznávať. Človek vidí de-
taily i celky, spoznáva odtiene a nuansy. To isté platí aj pri advente. Svoj zmysel má 
počkať na Vianoce ako také a nenechať sa omámiť vianočnými koledami v čase, keď 
by priestor mali dostať adventné piesne (aspoň jeden príklad za všetky). Neschopnosť 
rozlišovať nemení svet ani jeho poriadok, ale mení naše vnímanie: naše zmysly vidia 
rozdiely napríklad medzi štyrmi ročnými obdobiami. Náš kalendár však umožňuje pre-
žiť aj "duchovné" obdobia, napríklad 40-denný pôst, po ktorom prichádza Veľká noc.  
 



  

 

Počas tohoročnej prvej adventnej nedele na to upriamme svoju pozornosť podľa slov 
Konštitúcie o posvätnej liturgii: "Cirkev v ročnom cykle postupne predkladá celé Kris-
tovo tajomstvo, a to od vtelenia a narodenia až po nanebovstúpenie Pána, po Turíce a 
po očakávanie blaženej nádeje a Pánovho príchodu. Keď takto pripomína tajomstvá 
vykúpenia, otvára veriacim bohatstvo spasiteľských činov a zásluh svojho Pána, takže 
sa v každom čase stávajú istým spôsobom prítomnými, aby sa veriaci dostávali s nimi 
do styku a napĺňala ich milosť spásy." 
 

Ako štyri ročné obdobia prinášajú do života ktoréhokoľvek človeka pestrosť a novosť, 
podobné je to aj s obdobiami odlíšenými z náboženského hľadiska. Taktiež prinášajú 
pestrosť, zaujímavosť, novosť, nevšednosť. Mať Vianoce celý rok je nuda. Mať štyri 
týždne adventu a potom (približne) tri týždne Vianoc, ktoré trvajú do sviatku Krstu 
Pána, je cool. Po slovensky: je to fantastické. 
Sme na ceste 
"Vieme, že sú tri príchody Pána. Ten tretí sa nachádza medzi ostatnými dvoma. Je ne-
viditeľný, zatiaľ čo tie zvyšné sú viditeľné. Počas prvého príchodu bol na Zemi a pre-
býval medzi ľuďmi; pri Jeho poslednom príchode "všetci uvidia slávu nášho Boha a 
uvidia toho, ktorého prebodli." Prostredný príchod je skrytý; počas neho len vyvolení 
vidia Krista medzi sebou a sú spasení. Pri prvom príchode náš Pán prišiel v tele s na-
šimi slabosťami; počas tohto stredného príchodu prichádza ako Duch s mocou; pri 
poslednom príchode ho uvidíme v sláve a veľkoleposti. Pretože sa tento príchod na-
chádza medzi ostatnými dvoma, je ako cesta, na ktorej prechádzame od prvého prí-
chodu po posledný."  
Takéto myšlienky vyslovil cisterciánsky mních, svätý Bernard z Clairveaux. Hovorí o 
advente ako o ceste - od Krista, ktorý umrel na kríži a vstal z mŕtvych ku Kristovi, kto-
rý príde na konci sveta. Medzitým sme my, naša viera, naše skutky a naše vzťahy. 
 

Kristus dáva nádej - a nielen na Vianoce. Máme nádej, že tohtoročné Vianoce môžu 
byť lepšie ako tie minulé. Advent je šanca. Ak ju využijeme, už nebudeme musieť 
súhlasiť s tým, čo spieva výborná česká skupina Jablkoň: "Zas budou Vánoce, ty svát-
ky vkladních knížek, dav najde Ježíška a hned ho sejme z kříže. Zas budou Vánoce, 
kdekdo je před problémem, jak urvat alespoň tu hvězdu nad Betlémem." 
Advent je náročná cesta. Vyžaduje si zapretie, vytrvalosť, výdrž. Nie je to však cesta 

bez konca. Adventná radosť vrcholí v Narodení Pána a v novom narodení sa nás sa-

motných. (postoj.sk) 

——————————————————————————————————-- 

7 návykov duchovne efektívnych ľudí (záver) 

ROZMÝŠĽAJTE  SPÔSOBOM  VÝHRA-VÝHRA 
Dlhá sukňa, bledé líčka, to musí byť katolíčka! Kresťan musí trpieť, z dvoch ciest si 
vždy treba vybrať tú ťažšiu a tú, na ktorej je viac utrpenia… OMYL! Boh od nás ne-
chce, aby sme za každú cenu trpeli, aby sme zažívali bolesť v duchovnom živote, lebo 
utrpenie očisťuje človeka. Áno, niektorému utrpeniu sa vyhnúť nedá, ba dokonca je 
prospešné, ale Boží plán pre náš život je plný radosti – je plný myslenia výhra-
výhra. Boh už vyhral a pozýva víťaziť aj nás. Víťaziť nad hriechom, nad smútkom, 
nad sebou samým, nad lenivosťou v duchovnom živote, nad apatiou a rezignáciou. 
Sme vo víťaznom tíme, a preto musíme rozmýšľať ako víťazi. 
  

 

 

NAJPRV  SA  SNAŽTE  POCHOPIŤ,  AŽ  POTOM  BYŤ  POCHOPENÍ 
V modlitbe svätého Františka z Assisi nachádzame tieto slová: „Pane, daj, aby som sa 
snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali; skôr chápať iných, než aby mňa 
chápali; skôr milovať iných, než aby mňa milovali.“ A práve to je základom kresťan-
ského altruistického pohľadu na sveta. Možno tak so svätým Pavlom povedať: „Už 
nežijem ja, ale žije vo mne Kristus.“ (Gal 2, 20) Predtým, než sa teda začneme sťažo-
vať na to, ako nás naše okolie (partner, deti, kolegovia, spolužiaci…) nechápe, skúsme 
byť my tí, ktorí sa prví pokúšajú o pochopenie. 
 VYTVÁRAJTE  SYNERGIE 
Tento návyk je o hľadaní Božieho plánu pre nás. Nie čo ja chcem, Pane, ale tvoja vôľa 
nech sa stane. Náš Boh je však taký skvelý, že nás do ničoho nechce nútiť a dáva nám 
slobodnú vôľu. Pýtajme sa ho: „Bože, čo si o tom myslíš ty?“ Náš Boh je milujúci 
Otec, nie diktátor. Nebojme sa vstúpiť s ním do dialógu hľadania a rozlišovania toho 
najlepšieho plánu pre nás. 
 OSTRITE  PÍLU 
Aj Ježiš si išiel odpočinúť – utiahol sa na tiché miesto, kde sa modlil. Nedá sa neustále 
len dávať a slúžiť. Potrebujeme aj načerpať. A to vaše načerpanie môže vyzerať rôzne 
– či už to budú raz ročne duchovné cvičenia, raz mesačne duchovná obnova, raz týž-
denne svätá omša bez detí alebo raz denne modlitba pár minút v tichu. Dôležité je však 
nezabúdať na osvedčené recepty – osobná modlitba, čítanie Svätého písma, sviatosti. 
Duch Svätý preteká prúdom, je ako živá voda a  volá nás piť z prameňa, občerstviť sa 
a nabrať sily. (slovo+) 

Modlitba k Sv. Ondrejovi                 
Svätý Ondrej, ty si neúnavným hlásaním evanjelia osvecoval mysle a privádzal srdcia 
k láske a pravde. S odvahou si šiel v ústrety útrapám mučeníctva, objímajúc kríž, na 
ktorom si položil svoj život. Vypros nám milosť milovať námahu, kríže a utrpenia tej-
to zeme, aby sme skze ne stále istejšie kráčali k večným dobrám neba. K tebe, sv. On-
drej, sa utiekame ako k nášmu nebeskému patrónovi, aby si nám svojím orodovaním 
pomohol nadchnúť sa a vytrvať v dnešných časoch v takom apoštolskom nadšení a 
hrdinskom mučeníctve, v akom si ty dosvedčil svoju dôveru a lásku k nášmu Pánovi. 
Pomôž našim rodinám, farnostiam a celej našej arcidiecéze, aby sme stále viac túžili 
po svätosti života a dosvedčovali to naším každodenným úsilím a odvahou vo vinici 
Pánovej. Skrze tvoj príhovor nech je v živote Cirkvi milovanej, zvelebený a oslávený 
Trojjediný Boh, teraz i naveky. Amen. 

Oznamy:   
- Upratovanie Hertník rodiny: Palšová 92, Paľuvová 93, Fertaľová 94, Harčarufková 95 
- Spovedanie ako je uvedené v programe. Inak 1/2 hod. pred sv. omšou. Podľa potreby aj po sv. omši. - 
Spoveď a rozdanie Eucharistie chorým /KORGYM, Dom dôchodcov/ bude tesne pred vian. sviatkami.  
- Budúci týždeň budú rorátne sv. omše. Pripravte si kahance. 
- Požehnanie sochy P. Márie pred kostolom bude na sviatok sv. Rodiny. Vtedy bude ustanovenie mimo-
riadneho rozdavateľa sv. prijímania. 
- 405 eur sa v októbri vyzbieralo z predaja misijných čokoládok  tzv. Sladká pomoc. Peniaze boli odosla-
né na účet Pápežských misijných diel. 
- V 1. adventnú nedeľu, teda túto nedeľu 27.11. pozýva Misijne zrnko deti na pobožnosť, kde sa budú 
modliť ruženec. 
- Sviatok sv. Ondreja, apoštola a patróna našej arcidiecézy, oslávime v sobotu 26.11.2022 o 10.00 
v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. S blížiacim sa Svätým rokom 2025 ustanoví Svätý Otec Franti-
šek Komisiu pre svedkov viery. K tejto iniciatíve Svätého Otca sa pripája OZ Nenápadní hrdinovia, ktorú 
vedie Mgr. František Neupauer, PhD. Iniciatívu podporuje Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nico-
la Girasoli, Komunita Sant’Egidio a Rada pre históriu KBS. 


