
  

 

 

Vianočné obdobie — OKTÁVA 
- Upratovanie Hertník rodiny:Jančušová  114, Bogdanová  116, Silvašiová 118, Silvašiová  288 
- Spovedanie 1/2 hod. pred sv. omšou. Podľa potreby aj po sv. omši. 
- Na Zjavenie Pána (6.12.2022)  a na 2. nedeľu po narodení Pána - KRST KRISTA PÁNA (8.12.2022) sa budú 
požehnávať domy. Nahláste do sakriste meno a priezvisko+číslo domu, aby sa včas urobil program návštev. 
- Na sviatok Sv. rodiny bude počas sv. omše obnova manželských sľubov a požehnanie manželov. 
- V posledný deň roka nábožnou účasťou na recitovaní alebo speve hymnu Teba, Bože, chválime ako poďako-
vanie Bohu za všetky dobrodenia uplynulého roka. - V prvý deň roka - nábožnou účasťou na recitovaní alebo 
speve hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý ako prosbe o Božiu pomoc pre nový rok. 
- Celý týždeň je Oktáva Nar. Pána - končí nedeľou Bohorodičky P. M. Spieva resp. sa recituje Glória. 

26.12.2022  Pondelok  
Svätého Štefana, prvého mučení-
ka  
(sviatok) 

07:30 
 
 

09:00 
 
 

10:30 
 

Hertník (zdr., B. pož. pre Štefanov rod. Har-
čarufkovej - č. 203)  
 
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak pre Vincenta 
Gerčáka - 60 rokov - č. 199)  
 
Hertník (za dary D. Sv. a B. pomoc - č. 197) 

Po sv. omši 2 KRSTY! 
                                                         Pobožnosť nebude!  

27.12.2022  Utorok   
Svätého Jána, apoštola a evanje-
listu  
(sviatok) 

 
 

16:00 

         
                         
Bartošovce (+Jaroslav Fecko - 1. výr. - č. 203)                                                  

28.12.2022  Streda  
Svätých Neviniatok, mučeníkov  
(sviatok) 

16:00 
 

17:00 

Hertník (+Jozef - č. 208) 
 
Bartošovce (zdr.,B. pomoc pre Vlada B. - č. 60)                                                        

29.12.2022   Štvrtok     
Piaty deň v oktáve narodenia 
Pána 
- sp. sv. Tomáša Becketa, bs. a mč. 

 
08:00 

 
Hertník (zdr., B. pož. rodiny - č. 159)  

30.12.2022   Piatok    
Svätej rodiny – Ježiša, Márie a 
Jozefa  
(sviatok) 

16:30 
 
 

17:45 

Bartošovce (+Anna Molčanová - 1. výr. - č. 
135) - liturgia sv. omše zo Sv. rodiny! 
 
Hertník (+Alexej,+Mária - č. 212)  

31.12.2022     Sobota      
Siedmy deň v oktáve narodenia 
Pána 
- sp. sv. Silvestra I., pp. 
 
- Posledný deň obč. roka! /
silvester/. 
- večerná omša z nasl. slávnosti! 

07:30  
 
 
 

15:30 
 
 
 

Hertník (za p. starostu Jozefa, poslancov - 
ich rodiny a všetkých občanov) 

Pobožnosť na koniec obč. roka!  
 
Bartošovce (za p. starostu Václava, poslancov - 
ich rodiny a všetkých občanov) 

Pobožnosť na koniec obč. roka!  

01.01.2023                 1. NEDEĽA  

                      PRIKÁZANÁ 
SLÁVNOSŤ: Panny Márie 
Bohorodičky  
(slávnosť) 
- Na začiatok sv. omší bude 
vzývanie D. Svätého! 
 
Svetový deň pokoja! 

08:30  
 
 

10:00 
 

11:30  

Hertník (zdr., B. pož. a poďak. za rodiny - 
45 rokov sobáša - č. 229)  
 
Bartošovce (za veriacich)  
 
Hertník (za novomanželov Lipkových - zdr., 
B. pož. - č. 185)  
 

14:00 odprosujúca pobožnosť na 
1.nedeľu+vzývanie D. Sv. - Bartošovce 

 
15:00 odprosujúca pobožnosť na 

1.nedeľu+vzývanie D. Sv. - Hertník 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA 
CIRKEV 
 FARNOSŤ SV. KA-
TARÍNY  
ALEXANDRIJSKEJ  

Číslo 433 

DECEMBER 2022– JANUÁR 2023 

HerBartnícek 
 

 
Posolstvo  Vianoc 

Spasiteľ sveta zostúpil z neba. Radujme sa! 
Pripomíname si toto tajomné radostné posolstvo, ktoré zaznelo v betlehemskej noci.  
Aj po vyše dvoch tisícročiach „veľkú radosť“ Cirkev prežíva nanovo. Vlna nežnosti a 

nádeje, ktorá má svoj zrod v pravde „Slovo sa telom stalo 
a prebývalo medzi nami“ napĺňa srdce človeka. V jaslič-
kách vidíme toho, ktorý poháňaný láskou k ľuďom, stal sa 
chudobným, aby sme sa jeho chudobou obohatili (porov. 
2 Kor 8, 9).  
Vianočný stromček ozdobený svetielkami pripomína, že 
narodením Ježiša rozkvitol strom života v púšti ľudstva... 
Svojím narodením v Betleheme večný Boží Syn vstúpil 
do dejín každého z nás.  

Tajomstvo vtelenia a skutočnosť udalostí vo svete nás však núti vidieť dva vtelené pro-
tiklady. Božia láska – Kristus vtelený Boh a človek a proti tomu vtelené zlo (vojny, 
terorizmus, násilie, bezprávie...)  
Neviditeľný Boh sa dáva nielen spoznať v človekovi Ježišovi Kristovi, ale zároveň 
vidíme v Ježišovi aj pravú tvár Boha. Ježiš svojou Božskou láskou ukázal, že Boh je 
zaľúbený do každého človeka. V Slove vtelený Boh „hovorí“ celému ľudstvu svoje 
najvnútornejšie slovo, slovo od ktorého už nie je možné odstúpiť, pretože je najväčším 
skutkom Boha. Ono je pravým Bohom vo svete. A to slovo znie: „MILUJEM ťa svet i 
teba človek“. To vtelené slovo lásky – Ježiš hovorí (svedčí), že medzi večným Bohom 
a nami ľuďmi má byť spoločenstvo tvárou v tvár a srdcom k srdcu. Narodením Ježiša 
toto spoločenstvo už začalo... 
Boh čaká, aká bude odpoveď každého jedného z nás na ním „vypovedané“ Slovo. Na-
šou odpoveďou nech je vykročenie na cestu spravodlivosti, pokoja a lásky, ktorá je 
síce ťažká, ale možná a preto pre nás i záväzná. (benediktíni) 
——————————————————————————————————————————— 

Čo znamená úsmev v čase Vianoc 
 

Nestojí nič, ale urobí mnoho. Obohacuje tých, ktorým patrí, neuberá tým, ktorí ho dá-

vajú. Trvá chvíľu, ale niekedy sa naň spomína celý život. Nikto nie je tak bohatý, aby 

sa bez neho obišiel, a nikto tak chudobný, aby sa ním nestal bohatším. Tvorí doma 

šťastie, podporuje dobrú vôľu v praktickom živote a je pojítkom priateľstva. Je odpo-

činkom unavenému, nádejou malomyseľnému, slnečným svetlom smutnému a najlep-

ším prirodzeným prostriedkom proti trápeniu.  

 



  

 

Nedá sa však kúpiť, vyžobrať, vypožičať ani ukradnúť, stáva sa pozemským statkom 
vtedy, až je daný. A ak je snáď v tomto vianočnom období niekto z vášho okolia tak 
unavený, že sa na vás neusmeje, nechceli by ste sa naňho usmiať vy? Pretože nikto 
nepotrebuje úsmev toľko, ako ten, kto už nemôže žiadny rozdať. Obdarujme sa úsme-
vom navzájom. 
——————————————————————————————————— 

Niekto komu sa môžeme odovzdať.  
Na Božie narodenie začnime citáciou anglického spisovateľa G. K. Chestertona: 
,,Človek začne žiť až od okamihu, keď nájde niečo, čo je mu drahšie ako život.” Ježiš 
nám vo svojich výrokoch o Božom kráľovstve povedal, čomu by sme mohli dať pred-
nosť pred vlastným životom – a fungovalo by to! Biblia končí slovami, že sme povola-
ní byť ľuďmi, ktorí by mohli povedať ,,Príď, Pane Ježišu” (Zjavenie 22:20), ktorí by 
mohli do svojho života privítať niečo väčšie ako bežné záležitosti a žiť v 
Božom ,,Veľkom obraze.” Všetci musíme prosiť o to, aby nám bola daná milosť, aby 
sme pred svojím nepatrným životom dali prednosť niečomu inému, pretože nám bol 
ponúknutý zdieľaný život, život v jednote, večný život, Boží život, ktorí sa stal v tomto 
svete viditeľný práve v Ježišovi. V takomto živote sa neocitneme vďaka tomu, že sa 
budeme chovať korektne. Ocitneme sa tam vtedy, keď umožníme spojenie. Je to ako 
voľne prístupné bezdrôtové spojenie.  
Kráľovstvo Božie môžeme stotožniť so samotným pánom Ježišom. Keď počas tohto 
dňa narodenia Pána povieme ,,Príď Pane Ježišu”, dávame prednosť jeho panovaniu 
pred akýmkoľvek iným systémom lojality alebo pred akoukoľvek inou sférou hodnôt a 
noriem. Ak je Pánom Ježiš, potom ním nie je cisár! Ak je Pánom Ježiš, potom ním nie 
je ekonomika ani trh akcii! Ak je Pánom Ježiš, potom ním nie je môj dom, ani majetok, 
ani rodina či práca! Ak je Pánom Ježiš, potom tým pánom nie som ani ja! Tieto mno-
hoúrovňové dôsledky boli úplne jasné obyvateľom rímskej ríše v prvom storočí, preto-
že veta ,,Cisár je pán!” bola testom lojality k ríši a akousi politickou nárazníkovou ná-
lepkou (aké sa lepia v Amerike na nárazníky áut a je na nich napísané posolstvo vzťa-
hujúce sa obvykle k majiteľovmu politickému, náboženskému alebo akejkoľvek inej 
príslušnosti). Oni i ostatní vedeli, že naliehavo zmenili svoju ,,príslušnosť”, keď prijali 
Ježiša ako Pána namiesto rímskeho cisára ako svojho spasiteľa.  
Všetci v podstate hľadáme niekoho, komu by sme sa mohli odovzdať, niečo, čo by sme 
si cenili viac ako svoj život. A tu dochádza k úžasnému prekvapeniu: Boh je ten jediný, 
komu sa môžeme odovzdať bez toho, aby sme stratili seba. Je iróniou, že práve vtedy 
seba nájdeme, v úplne novom význame seba chápania. Niečo podobné sa nám deje v 
menšom merítku, keď sa zamilujeme. Vždy je to však skok viery dopredu v čase. Ni-
kdy si dopredu nie sme istý, či je to pravda. Určite je to „v rozpore so zdravým ro-
zumom”, ale je to zasľúbenie, ktoré prišlo na svet práve pri Božom narodení, zasľúbe-
nie „plné milosti a pravdy”. Týmto darom úplne nám daným, ktorý si môže vziať za-
darmo a raz a navždy úplne každý v celom stvorení, je Ježiš. Tento kozmický vzkriese-
ný Kristus je skutočne voľne bezdrôtovo prístupný a jediné, čo musíme urobiť, je pri-
pojiť sa.  
Ľudstvo, aj to v budúcnosti, má právo vedieť, že je dobré byť človekom, že je dobré 
žiť na tejto zemi, že je dobré mať telo, pretože Boh si v Ježišovi zvolil ľudstvo. Alebo 
ako hovoria františkáni: „Vtelenie je už i vykúpením.” Problém je vyriešený. A teraz 
poďte a maximálne si užite všetky nadchádzajúce dni. Nielen, že je „vždy Advent”, ale 
každý deň teraz môžu byť Vianoce, pretože ten o ktorom sme si mysleli, že na neho 
čakáme už raz a navždy prišiel. (Pokoj a dobro) 

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Svätý  Štefan 
Jeden deň slávime radostný sviatok Vianoc a hneď na druhý deň spomienku na sv. 
Štefana, prvého mučeníka. Podľa historikov sa Vianoce slávili v Ríme už roku 336. 
Pomerne skoro po zavedení sviatku Vianoc umiestnili kresťania na druhý vianočný 
deň sviatok sv. Štefana. Spojenie oslavy narodenia Krista so spomienkou na prvého 
mučeníka vyznieva zvláštne, ale dá sa pochopiť.  
Mučeník je podľa kresťanskej viery ten, kto zomrie pre svoju vernosť Kristovi. Má 
možnosť sa svojej viery vzdať, a tak si zachrániť život, ale neurobí to, zostane verný.  
Grécky sa mučeníkovi hovorilo martýr a toto slovo doslovne znamená svedok – byť 
svedkom Krista, jeho nasledovníkom. Meno martýr sa ujalo zvlášť pre tých, ktorí 
boli ochotní Krista nasledovať až po smrť. Nie smrť náhodnú, ale vedomú smrť kvô-
li svedectvu Kristovi. To však neznačí, že mučeníci smrť vyhľadávali. Smrť napo-
kon nevyhľadávali Ježiš ani Štefan. Ale vedeli smrť prijať, keď sa nedalo inak.  
Či hovorím, konám a svedčím správne o Kristovi, to zaiste nie je vec ľubovoľná. 
Preto môžeme hovoriť o tenkej hranici medzi túžbou, ktorá je falošná, a túžbou, kto-
rá vedie k uskutočneniu. Štefan nenasledoval Ježiša ako fanatik, ktorý sa pre svoju 
vieru povadí so všetkými ľuďmi. V knihe Nového zákona „Skutky apoštolov“ 
o Štefanovi čítame, že to bol mladší človek, ktorý v spoločenstvách kresťanských 
Židov v Jeruzaleme pomáhal riešiť sociálne problémy. V tých rokoch (33/34) sa 
kresťania od ostatných Židov ešte neoddeľovali. Štefan sa okrem sociálnej práce 
medzi židovskými kresťanmi prejavil aj ako dobrý kazateľ. V spoločenstvách veria-
cich a na bohoslužbách v synagóge múdro a odvážne svedčil, že cez Ježiša Nazaret-
ského naozaj konal Boh ako cez svojho Mesiáša. Vyvolalo to odpor u časti veriacich 
Židov, ktorí ho osočili, že káže proti Mojžišovi, ba proti Bohu, a udali ho veľrade 
(správnemu a súdnemu orgánu Židov). Podľa „Skutkov apoštolov“ Štefan pri svojej 
obrane argumentoval na základe textov Starého zákona, ale nepomohlo mu to. Napo-
kon obvinil svojich sudcov, že sú tvrdého srdca, že tak ako ich predkovia prenasle-
dujú prorokov, preto sa stali aj zradcami a vrahmi Božieho Spravodlivého (Ježiša). 
So Štefanom nasledoval rýchly koniec. Na rozdiel od Ježiša nevydala veľrada Štefa-
na rímskej moci, aby ho ukrižovali, ale dala ho zlynčovať, ukameňovať. Štefan zo-
stal Ježišovým svedkom až do konca, keď podobne ako Ježiš na kríži aj on sa modli-
li za svojich vrahov: „Pane, nezapočítaj im tento hriech.“ 
Ľudia si dnes predstavujú, že kresťanských mučeníkov zabíjajú zlí neveriaci ľudia. 
Niekedy je to tak, ale na smrti mučeníkov majú často podiel aj veriaci ľudia. Ježiša 
i Štefana najprv nenávideli nábožní fanatici, zástancovia starých predstáv 
o židovskom náboženstve. Následne ich odsúdili na smrť vlastní náboženskí predsta-
vitelia.  
Bonhoeffer a Romer boli mučeníkmi 20. storočia. Počas nacizmu väčšina predstavi-
teľov evanjelickej cirkvi v Nemecku kolaborovala s Hitlerom, Bonhoeffer bol svetlá 
výnimka. Podobne to bolo s arcibiskupom Romerom. Chudobní ľudia ho milovali, 
ale mnohí bohatí katolíci ho neznášali. On sám pred smrťou povedal: „Pokiaľ cirkev 
ohlasuje spásu v nebi, nemá problém. Ak sa však dotkne súčasných problémov, upo-
zorní na krivdy, čo sa dejú a bojuje za spravodlivejší a ľudskejší svet, stáva sa cirkev 
prenasledovaná.“  
Áno, kto len verí, ale nezápasí o svet, nedostane sa do konfliktov. Ako je to s našou 
vierou, o čo sme my ochotní zápasiť v cirkvi a vo svete? Modlime sa, aby sme doká-
zali dnes nasledovať Krista poctivo a úprimne, nie polovičato a pohodlne. Aby sme 
dnes boli skromnými, ale pravými Kristovými svedkami. (postoj.sk) 
 


