
  

 

 

Týždeň po 2. adventnej nedeli, cyklus C“ 

05.12.2022  Pondelok  
Pondelok po 2. adventnej nedeli 
  
 

16:30 
 
 

17:45 
 

Hertník (za otca  Mikuláša Tresu - 55 ro-
kov—zdr., B. pož. a Božia pomoc v povolaní 
—č. 25)  
Bartošovce (+Anna Švirková - IV./´22 - č. 70)  

                                                     - sv. omša za 
účasti birmovancov 

- Po omši stret. birmovancov       

06.12.2022  Utorok   
Utorok po 2. adventnej nedeli  
alebo Svätého Mikuláša, biskupa  
(ľubovoľná spomienka) 

06:00 Bartošovce  (+rodina Gerčáková a Kohútová—
č. 87) - RORÁTY 

07.12.2022  Streda  
Svätého Ambróza, biskupa a 
učiteľa Cirkvi  
(spomienka) 
- večerné omše sú zo slávnosti! 

06:00 
 

06:45 
 

Hertník (+J uraj - reh. kňaz - nedož. 100 rokov 
- č. 278) - RORÁTY  
Bartošovce (+Alojz,+Ján - č.) -  RORÁTY 
           

08.12.2022   Štvrtok     
PRIKÁZANÁ SLÁV-
NOSŤ: Nepoškvrnené počatie 
Preblahoslavenej Panny Márie  
(slávnosť) 
- svätíme ako nedeľu! 

 
 

08:00 
................... 

 
17:00 

 
 

..................... 
18:15 

12:00 - 13:00 hod. adorácia v kostole  
/Hertník/ - prísľub P. Márie! 

Hertník (za ver iacich)  
 ........................................................................... 
 
Bartošovce (+Rudolf,+Mária,+Ján,+členovia 
rodín - č. 76) 

NOČNÁ ADORÁCIA  
.......................................................................... 

Hertník 
(+Anna,+Ondrej,+Katarína,+Šebastián - č. 66)  

09.12.2022   Piatok    
Piatok po 2. adventnej nedeli  
alebo Svätého Jána Diega Cuau-
htlatoatzina  
(ľubovoľná spomienka) 

 
 
 

16:30 
 

17:30 
 

08:00 hod. odlož. S. Olt.+Euch. pož.! Bartošov-
ce   
 
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Alojza s 
rod. - 70 rokov - č. 71) 
Hertník (+členovia rodiny - č. 159)  
- sv. omša za účasti detí /prvoprijímajúci povin-

ne/ a birmovancov 
- Po omši stret. birmovancov 

                               NOČNÁ ADORÁCIA  

10.12.2022     Sobota      
Sobota po 2. adventnej nedeli  
alebo Preblahoslavenej Panny Má-
rie Loretánskej  
(ľubovoľná spomienka) 
 
REGIONÁLNA SPOVEĎ! 

06:00 
 

....................  
 

06:50 

Bartošovce (za veriacich - 2. 
adv.neA/4.12.´22     ) -  RORÁTY 
............................................................................  
06:45 hod. odlož. S. Olt.+Euch. pož.! 
Hertník (za prvopr ijímajúcich - I.) -  RORÁ-
TY 

11.12.2022     NEDEĽA  

3. adventná nedeľa [rok A, 
cyklus I.] - Gaudete!(Raduj 
sa!) 
REGIONÁLNA SPOVEĎ! 

07:30  
 

09:00 
 

10:30 

Hertník (za RB - DEC./´21)  
 
Bartošovce  (za veriacich)  
 
Hertník (+Michal Toporcer  - 2. výr. - č. 196)  
 
14:00 pobožnosť 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA 
CIRKEV 
 FARNOSŤ SV. KA-
TARÍNY  
ALEXANDRIJSKEJ  
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HerBartnícek 
 

 
Buďme  tvorcami  pokoja 

 

Zamyslenia na jednotlivé dni tohtoročného adventu Konferencia biskupov Slovenska 
spojila s myšlienkami z posolstiev pápežov k svetovým dňom pokoja. 
Druhý vatikánsky koncil v pastorálnej konštitúcii Gaudium et spes hovorí, že pokoj sa 
neobmedzuje len na ustálenie rovnováhy medzi protikladnými silami. Pokoj je dielom 
spravodlivosti a ovocím poriadku, ktorý Boh vštepil do ľudskej spoločnosti 
(porov. GS, 78). 
Pápež Ján XXIII. nazval pokoj Božím darom. V encyklike Pacem in terris hovorí 
o štyroch pilieroch pokoja, ktorými sú pravda, spravodlivosť, láska a sloboda. Pokoj 
sa musí viazať na pravdu, žiaľ, ľudia niekedy ťažko rozlišujú, čo je skutočná pravda, 
a každý bojuje o tú svoju. 
Český komik Vlasta Burian povedal, že pravda je len jedna, preto ju nemôže mať kaž-
dý. Pravda je objektívna skutočnosť obsiahnutá jedine v Bohu, ktorý je Pravda. 
Ako teda máme priviesť k pokoju najprv samých seba a potom aj ľudí v našom okolí? 
Ako sa môžeme stať tvorcami pokoja? 
Dokážeme to len vtedy, ak sami budeme zakotvení v Bohu. Hľadať pokoj teda môže-
me začať prehlbovaním nášho vzťahu s Bohom, hľadaním pravej pravdy, nezakalenej 
nánosom subjektívnych názorov. 
Prvým krokom nachádzania pokoja môže byť napríklad to, že sa stíšime, že si každý 
deň nájdeme aspoň krátku chvíľu, keď budeme sami s Bohom – bez ľudí, bez hluku 
a internetu. 
Tvorcami pokoja budeme vtedy, ak nebudeme podnecovať na nepokoj – ak si zahryz-
neme do jazyka a  nepovieme niečo zlé o  druhom, nezapojíme sa do začatej hádky, 
ale upokojíme situáciu, odpustíme alebo požiadame o odpustenie. 
Pokoj nie je o veľkých slovách, ale o malých každodenných skutkoch lásky. 
O pokoji v  spoločnosti či medzi národmi sa mnoho hovorí. Pravý pokoj sa však vždy 
začína v ľudskom srdci. Pokoj preto nikdy nedosiahneme, ak ho nebudeme mať vo 
vlastnom vnútri. 
Nebude pokoj medzi národmi a nebude pokoj medzi ľuďmi, ak nebude pokoj v našich 
srdciach. Pokoj je darom viery. A tu sa vraciame opäť k tomu, že na prvom mieste je 
naša zakotvenosť v Bohu. 
AKO SA STAŤ TVORCOM POKOJA 

- vyhraďte si každý deň hoci krátky, ale pravidelný čas na osobnú modlitbu 
- vyhľadajte si vo Svätom písme citáty o pokoji 
- vyberte si citát alebo inú myšlienku o pokoji a opakujte si ju vždy, keď nastane 

kritická situácia 
 



  

 

- večer si zrekapitulujte situácie, keď ste boli počas dňa tvorcami pokoja a keď sa 
vám to, naopak, nepodarilo 

 

Modlitba za pokoj 
Bože, milovník a pôvodca pokoja, neznášanlivý duch ťa nemôže chápať a srdce plné 
nenávisti sa zatvára pred tebou; daj, aby všetci, čo žijú svorne, vytrvali v dobrom a tí, 
čo žijú v nepriateľstve, nech sa zmieria a zabudnú na krivdy. Skrze Krista, nášho Pána. 
Amen. (Modlitebník) 
........................................................................................................................................... 

SVIATOSŤ ZMIERENIA VIANOCE - 2022 
Sobota 10.12.2022 

Raslavice   09:00 – 11:30  
Abrahámovce  14:00 – 14:30  
Lopúchov   14:00 – 14:30  
Tročany   14:00 – 14:30  
Vaniškovce   14:30 – 15:00  

 
Nedeľa 11.12.2022 

Bartošovce   14:00 – 14:30 
Osikov   15:00 – 16:30  
 

Pondelok 12.12.2022 
Richvald   17:00 – 17:30 
Šiba    17:30 – 18:30 
      
     Utorok 13.12.2022 
Fričkovce   17:00 – 18:00 

    
    Streda14.12.2022              

Hervartov   17:00 – 18:00  
 

    Štvrtok 15.12.2022                
Hertník   17:00 – 18:30 

 
 

     Štvrtok 15.12. 2022 
Mihaľov    17.00 – 17.45  
Kľušovská Zábava   17.00 – 18.00  
 
     Piatok 16.12.2022 
Janovce     16.30  – 17.30  
Kľušov    16.30  – 18.00  
Kobyly     17.45 – 18.30  
 
                Sobota 17.12.2022 
Bardejov (Bazilika)  10.00 – 12.00  
Bardejov (Vinbarg)  14.00 – 15.30  
 
     Nedeľa 18.12.2022 
Bardejov (Bazilika) 14.00 – 16.30  
 
   

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Oznamy:    
- Upratovanie Hertník rodiny:Čekanová 96, Harčarufková 97, Geralská 115, Silvaššyová 98 
- Spovedanie 1/2 hod. pred sv. omšou. Podľa potreby aj po sv. omši. - Všimnite si program predvianoč-
ného spovedania. - Novéna pred Nepoškvrneným Počatím P. Márie. Končí v stredu. 
- Na tretiu adv. nedeľu je možnosť ozdobiť oltár kvetmi. Hodina milosti PRE SVET. Na sviatok Nepo-
škvrneného počatia Panny Márie od 12.00 - 13.00 je "Hodina milosti pre svet". Táto pobožnosť súvisí zo 
zjaveniami Panny Márie, ktorá 8. decembra 1947 v Montichiari, v Taliansku, povedala: "Svojím prícho-
dom sem do Montichiari prejavujem prianie, aby som bola vzývaná a uctievaná ako Rosa Mystica. Že-
lám si, aby sa 8. decembra napoludnie každý rok slávila hodina Milosti pre celý svet. Touto úctou bude 
získaných mnoho milostí pre dušu a telo... onedlho ľudia spoznajú veľkosť tejto hodiny milosti. Ak nie-
kto nemôže v tom čase prísť do kostola, nech sa modlí doma." Vďaka modlitbe v tej hodine zošle veľa 
milostí. Prisľúbila obzvlášť hojné obrátenia. 
Modlitba k Mystickej Ruži - Modlitba má imprimatur . 
O, Mária, Mystická Ruža, Matka Ježišova i Matka naša!  
Udeľ nám z neba svoje materské sväté požehnanie v mene Otca i Syna i Ducha Svätého! 
Zdravas Mária ... 
Mystická Ruža, Nepoškvrnená Panna, Matka milosti, skláňame sa pred tebou, aby sme uctievali tvojho 
Božského Syna a vyprosili si od Boha milosrdenstvo. Prosíme o pomoc a milosť, neodvolávame sa však 
na svoje zásluhy, ale výhradne na dobrotu tvojho materinského Srdca, a sme si istí, že nás vypočuješ. 
Zdravas Mária ... 
Mystická Ruža, Matka Ježišova, Kráľovná svätého ruženca a Matka Cirkvi, mystického Tela Kristovho, 
prosíme pre svet, rozorvaný nesvornosťou, o dar dorozumenia a mieru a o všetky milosti, schopné pre-
meniť srdcia mnohých svojich detí. 
Zdravas Mária ... 
Mystická Ruža, Kráľovná apoštolov, daj, nech okolo eucharistických oltárov rozkvitnú početné kňazské 
a rehoľné povolania, ktoré by svätosťou svojho života a zapálenou horlivosťou pre duše pomáhali rozši-
rovať Kráľovstvo tvojho Syna Ježiša po celom svete. Rozlejte na nás svoje nebeské milosti! 
Zdravas Mária ... 
Zdravas Kráľovná, Matka milosrdenstva ... 
Mystická Ruža, oroduj za nás! 

             Pondelok 19.12.2022 
Bardejov (Bazilika)  14.30 – 16.00  

 
7 tipov na lepšie prežitie Adventného ob-

dobia 
(časť1.) 

Tohtoročný Advent môžeme prežiť inak, hlbšie, 
viac s Pánom i s láskou voči blížnym. Čo by nám v tom mohlo pomôcť? Čo tak na-
príklad sedem slovies na S? 
1. SPOMALIŤ 
Ubrať zo svojho hektického spôsobu života a zastaviť sa. Naplno vnímať každú 
svoju činnosť, myšlienku či tlkot srdca. Lebo to podstatné sa deje tu a teraz – nie 
zajtra, ba ani včera. Bez potreby si niečo dokázať či zaslúžiť si lásku Boha alebo 
druhých. „Náhlivosť vždy vyprázdňuje dušu… spomaľme,“ pozýva nás Ann Vos-
kampová. Aj Štěpán Smolen v knihe Buď, kde si, píše: „Je potrebné stále kráčať 
vpred – zostávaním. Odchodom sa zaostáva v ceste. Zápas sa vedie jedine neustu-
povaním.“ Autor sám vyznáva: „Nikdy nie som tam, kde ma čaká On.“ Spomaliť 
a zostať, aby sme boli tam, kde Boh – v prítomnej chvíli, tu a teraz. 
Spomalím, aby som našiel Boha? 

(pokračovanie c nasledujúcom čísle) 


