
  

 

 

2. Týždeň v Cezročnom období, cyklus „A“ 
- Upratovanie Hertník rodiny: Fertaľová 127, Fertaľová 129, Fertaľová 198, Kapecová 130 
- Spovedanie 1/2 hod. pred sv. omšou. Podľa potreby aj po sv. omši. 
- Voľba kurátorov: do budúcej nedele (21.1.2023) napíšte na ľubovoľný lístok s označením čísla domu 
troch kandidátov. Volený môže byť muž alebo žena po dovŕšení 21. roku veku, s trvalým pobytom vo farnosti. 
Má to byť čestný a svedomitý kresťan katolík odhodlaný hájiť záujmy Cirkvi. Lístok vhodíte do krabice Hospo-
dárska rada. Následne bude zostavená kandidátka. Potom bude druhé kolo volieb. V budúcom spravodaji bude 
podaná ďalšia informácia.  
- Zbierka Podporný fond je zvonček jednej z nedieľ do konca januára. 
Od februára začínajú farské stretnutie prvoprijímajúcich. 1. sv. prijímanie bude 21. mája 2023, vo filiálnom 
kostole o 09:30 hod., vo farskom kostole o 11:00 hod. 
- Bohuznáma osoba obetovala na kostol 150 eur. Pán Boh zaplať!  
- Budúca nedeľa je nedeľa „Božieho slova“. Má to byť deň oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. Pri sv. omši 
bude slávnostne pri procesii nesený evanjeliár. 
- 17. januára je 150 rokov výročia od úmrtia duch. otca Duchoňa (v rámci homílie budú prečítané myšlienky). 
- Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov - od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 
Možnosť získať odpustky /podmienka: účasť na bohoslužbe a taktiež na zakončení tohto týždňa/. 

16.01.2023  Pondelok  
Pondelok 2. týždňa v Cezročnom 
období 

16:30 
 

17:30 

Hertník (zdr ., B. pož. a poďak. pre Jozefa 
Bogdana - 60 rokov - č. 104) 
Bartošovce (zdr., B. pož. pre Jaroslava a Štefa-
na s rod. - č. 60) 

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

17.01.2023  Utorok   
Svätého Antona, opáta  
(spomienka) 

07:00 Bartošovce (+Magdaléna - č. 73) 

18.01.2023  Streda  
Streda 2. týždňa v Cezročnom 
období  

08:00 Hertník (zdr ., B. pož. a poďak. pre Gabr ielu 
- 50 rokov - č. 170) 

19.01.2023   Štvrtok     
Štvrtok 2. týždňa v Cezročnom 
období  

16:00 
 

17:00 

Hertník (+Janka Palšová - úmysel darcu) 
 
Bartošovce (+Vincent - č. 45) 
- sv. omša za účasti detí /prvoprijím. povinne/  
ADORÁCIA po sv. omši! 

20.01.2023   Piatok   Piatok 2. týž-
dňa v Cezročnom období  
alebo Svätého Fabiána, pápeža a 
mučeníka alebo Svätého Šebastiá-
na, mučeníka  
(ľubovoľná spomienka)   

 
17:00 

 

 
Hertník (+Már ia Kašpr íková - č. 245) 
- sv. omša za účasti detí /prvoprijímajúci povin-
ne/ a birmovancov 

- Po omši stret. birmovancov 

21.01.2023     Sobota      
Svätej Agnesy, panny a mučeni-
ce (spomienka) 

07:30  
 
 

Hertník (+Ján, +rodičia - č. 130) 

22.01.2023     NEDEĽA „Božieho 
slova“ 

3. nedeľa v Cezročnom ob-
dobí, cyklus „A“ 
 
- sv. Vincenta de Paul, diakona a mučeníka 
sa v tomto roku neslávi! 

07:30  
 
 

09:00 
 
 

10:30  

Hertník (zdr ., B. pož., pomoc a ochrana pre 
deti a rodiny - č. 295) 
 
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Máriu - 
70 rokov - č. 149) 
 
Hertník (za ver iacich) 
 
15:00 Hertník -  Modlitbové stretnutie pred 
Eucharistiou+modlitby k sv. Charbelo-
vi+pomazanie posvätným olejom! 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA 
CIRKEV 
 FARNOSŤ SV. KA-
TARÍNY  
ALEXANDRIJSKEJ  

Číslo 436 

JANUÁR 2023 

HerBartnícek 
 

 „Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva!“ (Iz 1,17) 
 

Januárové slovo života je prevzaté z prvej kapitoly Knihy proroka Izaiáša. Túto vetu 
vybrali na tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa na celej sever-
nej pologuli bude sláviť od 18. do 25. januára. Texty na tento týždeň pripravovala sku-
pina kresťanov zo štátu Minnesota v Spojených štátoch amerických. Téma práva 
a spravodlivosti je veľmi aktuálna. Spoločnosť, v ktorej sa rozvíja nerovnosť, násilie 
a predsudky, môže len ťažko vydávať svedectvo o kultúre pokoja a jednoty. 
Aj Izaiášova doba sa neveľmi líšila od našich čias. Izraelský ľud sa pre vojny, vzbury, 
honbu za bohatstvom a mocou, modloslužbu a odsúvanie chudobných na okraj ocital 
na scestí. Prorok vyzýva svoj ľud na obrátenie veľmi tvrdými slovami a súčasne mu 
ukazuje cestu späť k pôvodnému duchu zmluvy, ktorú uzavrel Boh s Abrahámom. 
 
„Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva!“ 
Čo to znamená, učiť sa robiť dobro? Vyžaduje 
to od nás, aby sme boli pripravení učiť sa. 
A to si od nás žiada určité úsilie. Na našej kaž-
dodennej púti je vždy niečo, čo sa dá lepšie 
pochopiť či zlepšiť, niečo, kde, ak sme pochy-
bili, môžeme znovu začať. 
Čo to znamená, domáhať sa práva, hľadať 
spravodlivosť? Spravodlivosť je ako poklad, 
ktorý treba hľadať, túžiť po ňom, je cieľom 
nášho konania. Uplatňovanie práva 
a spravodlivosti pomáha učiť sa robiť dobro. Znamená vedieť zachytiť Božiu vôľu, 
ktorá je naším dobrom. 
Izaiáš ponúka konkrétne príklady. Boh uprednostňuje utláčaných, siroty a vdovy, pre-
tože sú najbezmocnejší. Vyzýva svoj ľud, aby sa konkrétne staral o druhých, najmä 
o tých, ktorí sa nemôžu domôcť svojich práv. Bohu nie sú milé náboženské úkony, 
obrady, obety a modlitby, ak nie sú sprevádzané hľadaním a uplatňovaním dobra 
a spravodlivosti. 
 
„Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva!“ 
Toto slovo života nás nabáda pomáhať druhým, byť pozorný a konkrétne pomáhať 
tým, ktorí to potrebujú. Naša cesta obrátenia si vyžaduje, aby sa naše srdcia, mysle 
a náruč otvorili najmä pre trpiacich. 
„Túžba po spravodlivosti a jej uplatňovaní je teda natrvalo vpísaná do svedomia člove-
ka, lebo mu ju do srdca vložil sám Boh.  



  

 

No napriek vynaloženým snahám a pokroku v dejinách ľudstva plné uskutočnenie 
spravodlivosti je od Božieho plánu ešte veľmi vzdialené. Súčasné vojny, terorizmus 
a národnostné konflikty sú takisto prejavom existujúcich sociálnych a ekonomických 
rozdielov, nespravodlivostí a nenávisti rôzneho druhu. (…) Bez lásky, bez rešpektova-
nia človeka ako osoby, bez pozornosti k jeho potrebám môžu byť osobné vzťahy ko-
rektné, no môžu sa tiež stať veľmi formálne, neosobné a neschopné poskytovať jasné 
odpovede na ľudské potreby. Bez lásky tu nikdy nebude skutočná spravodlivosť, roz-
deľovanie dobier medzi chudobných a bohatých ani rešpektovanie jedinečnosti každé-
ho muža a ženy a konkrétnej situácie, v ktorej sa nachádzajú.“ 
 
 „Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva!“ 
Žiť pre zjednotený svet znamená prijímať a brať na seba bolesti ľudstva aj malými 
skutkami, ktoré môžu pomáhať budovať ľudskú rodinu. 
Jedného dňa Gregorio z Argentíny náhodou stretol riaditeľa inštitútu, na ktorom kedy-
si učil a ktorý ho vtedy pod určitou zámienkou prepustil. Keď ho riaditeľ spoznal, sna-
žil sa mu vyhnúť, ale Gregorio mu išiel v ústrety. Spýta sa ho, čo je nové, a riaditeľ 
mu začal rozprávať o svojich aktuálnych problémoch, teraz žije v inom meste a hľadá 
si prácu. Gregorio mu ponúkol pomoc a na druhý deň rozšíril medzi svojimi známymi 
správu, že pre niekoho hľadá prácu. Odpoveď nenechala na seba dlho čakať. Keď sa 
riaditeľ dozvedel o ponuke nového zamestnania, takmer tomu nemohol uveriť! Ponu-
ku prijal a bol veľmi vďačný a hlboko dojatý, že práve ten, koho kedysi sám vyhodil, 
sa oňho zaujímal a konkrétne sa mu venoval. 
Na Gregoria potom čakal „stonásobok“, pretože práve vtedy dostal ponuku na dve 
pracovné miesta, po ktorých dávno túžil, dokonca už od počiatkov svojho štúdia na 
univerzite. Aj on bol ohromený a dojatý touto konkrétnou Božou láskou. (Slovo života) 
 

Kam siahajú korene Cirkvi? Ako to celé začalo? 
 

Cirkev je len jedna. Je to spoločenstvo ľudí, ktorí veria v Ježiša a chcú ho nasledovať 
vo všetkom, čo robia.  
Pôvod. Boh veľmi túži po tom, aby jedného dňa všetci žili spolu s ním v nebi. V 
rámci prípravy sa máme všetci spojiť v Cirkvi. Prví kresťania verili, že svet bol stvo-
rený kvôli Cirkvi. Cirkev založil sám Ježiš. Povolal prvých apoštolov, učil ich, ako 
majú hlásať jeho posolstvo, a tým vytvoril stále sa zväčšujúce spoločenstvo ľudí, ktorí 
k nemu patria – Cirkev, Ježiš prostredníctvom Cirkvi naďalej učí svojich učeníkov, 
ako majú žiť a modliť sa.  
Cirkev. Na začiatku Cirkev viedli apoštoli, neskôr  ich nástupcovia, pápeži a bis-
kupi. V minulosti sa viackrát stalo, že sa kresťanské komunity odtrhli od Katolíckej 
cirkvi, aby sa riadili samy alebo aby založili novú cirkev. Takmer žiadna organizácia 
neexistuje tak dlho a nepretržite ako Cirkev. To, že Cirkev existuje aj po dvoch tisíc-
ročiach napriek mnohým vnútorným rozkolom a vonkajším útokom, môžeme vnímať 
ako dôkaz, že nie je len ľudskou organizáciou, ale že ju založil a chráni Boh.  
Dejiny spásy. Božie zásahy smerom k ľudstvu v pr iebehu času sa nazývajú deji-
nami spásy. Sú to dejiny plánu, ktorý Boh pre nás pripravil. Boh vždy existoval. Stvo-
rením sa začal zjavovať človeku, pretože s ním chcel vytvoriť vzťah. Potom si Boh 
vybral svoj národ prostredníctvom dohody s Abrahámom a jeho potomkami, ktorí ho 
viackrát zradili. Niekoľko storočí Boh posielal prorokov, aby priviedli národ späť na 
cestu k nemu a aby hlásali príchod Spasiteľa. Nakoniec Boh v Ježišovi zostúpil na 
zem a zachránil ľudstvo.  

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Tento historický okamih sa nazýva vtelenie a znamená začiatok novej éry. Obetova-
ním vlastného života Ježiš priniesol vykúpenie, čím spečatil novú a večnú zmluvu me-
dzi Bohom a človekom. Ježiš založil Cirkev, aby každý mohol prostredníctvom neho 
prísť k Otcovi. Zavŕšenie Božieho spojenia s ľudstvom nastane na konci vekov, keď 
sa Ježiš vráti a Božie kráľovstvo bude naplnené.  
Cirkev a kostol. Slovo cirkev pochádza z gréc-
keho kyriakon, čo doslova znamená „Pánova“. 
Cirkev je Pánovo spoločenstvo. V novom zákone 
sa Ježišovo spoločenstvo zvykne nazývať ecclesia. 
Ide o grécke slovo, ktoré doslova znamená 
„zhromaždenie“ a jeho odvodeniny môžeme vi-
dieť v mnohých jazykoch, napríklad po francúzsky 
sa Cirkev povie église. V Cirkvi Boh zvoláva svoj 
národ zo všetkých kútov sveta. Je zaujímavé, že v 
angličtine sa rovnakým slovom church označuje Cirkev aj kostol, vo význame Cirkev 
sa však píše s veľkým písmenom. Slovenské slovo kostol pochádza z latinského 
castellum, čo znamená „hrad“ alebo „chrám“. (Tweetuj s Bohom) 
——————————————————————————————————-- 

Siedme nebo 
 

Bol to príšerný deň. Jeden z tých, ktoré vám vezmú všetku chuť do života. Nie žeby sa 
stalo niečo prevratné, to nie. Boli to skôr kvapky, ktoré kvapkali do povestného pohá-
ra 
trpezlivosti. Môj pohár sa začal napĺňať už ráno po hádke s manželom. Týkalo sa to... 
Čoho sa to vlastne týkalo?! Už si ani nespomínam. Podstatné je, že tá kvapka padla. 
No a potom v práci to kvapkalo jedna radosť. Múdre kolegyne, ešte múdrejší zákazní-
ci a samozrejme najmúdrejší šéf. Každý jeden z nich prispel svojou kvapkou do môj-
ho pohára. Bola som ozaj poriadne naštvaná. 
No najzaujímavejšie na tom bolo to, že akokoľvek som sa snažila, nevedela som si 
poriadne spomenúť na príčiny tých hádok. Začala som uvažovať, či tú moju podrážde-
nosť naozaj spôsobili všetci tí ľudia okolo mňa, alebo to bol len môj 
"samonasierací reflex". 
K odpovedi som sa nedostala, pretože z tohto uvažovania ma vytrhla moja dcéra, kto-
rú očividne trápilo niečo úplne iné. 
- "Mami, a vieš koľko je jeden plus jeden?" 
- " No predsa dva". - odpovedala som s dávkou netrpezlivosti. 
- "Nie, nie, nie. Predsa tri. Ty si jeden, tatik je jeden a spolu sme traja". 
- "Mami, a vieš ako chutia nezábudky?" 
- "Nie, ako?" - opýtala som sa už trochu miernejším tónom. 
- "No predsa ako nebo." 
- "A to je ako?" – neskrývala som prekvapenie. 
- "Ty to nevieš? No predsa takto." - povedala, objala ma malými rúčkami a vtisla mi 
bozk na líce. 
V tej chvíli prestal existovať akýkoľvek pohár trpezlivosti. Cítila som sa ako Pavol, 
keď ho oslepil Ježiš. Aj mňa oslepila Láska skrytá v mojej dcére. Usmiala som sa, 
vrátila jej bozk i objatie a zrazu som sa utápala nie v pohári trpezlivosti, ale v sied-
mom nebi.  
Ozaj, a viete, čo je siedme nebo? Vy to neviete? Objímte svoje dieťa. (ZD) 


