
  

 

 
3. Týždeň v Cezročnom období 

Oznamy:   
- Upratovanie Hertník rodiny: Uhrinová 135, Verešpejová 136, Uličná 138, Semaneková 140 
- V Bartošovciach sa dokončí zbierka Pastorácia mladých. - 25. januára končí Týždeň modlitieb za jednotu 
kresťanov. 
- Spovedanie 1/2 hod. pred sv. omšou. Podľa potreby aj po sv. omši. 
- Sviatosť birmovania bude udelená, ak  Boh dá, 14. októbra, t.j. v sobotu o 10:00 hod. v Hertníku. 
- Ľudové misie v Hertníku pod vedením P. Anthonyho Sajiho (vincentiánska konregáciu) budú v našej 
farnosti v Hertníku (v Bartošovciach v prípade prác v presbytériu) 17. - 22. júla 2023. Je to plánované, 
modlime sa, aby to vyšlo. 
- Voľby kurátorov (2. časť): V nedeľu, 4. Cezročná, 29.1.2023 budú členovia aktuálnej hospodárskej rady po 

svätých omšiach rozdávať volebné lístky so zoznamom najviac vami navrhnutých kandidátov na členov hospo-

dárskej rady označené pečiatkou farnosti, ktoré si odnesiete domov. Každý volič má  právo zakrúžkovaním 

navrhnúť vo farnosti Hertník maximálne 3 členov hospodárskej rady. Zoznam kandidátov hospodárskej rady 

bude zoradený podľa abecedy. Zvyšných dvoch členov do počtu 5 menuje kňaz. Voliť môže každý nad 18 

rokov. Vyplnené volebné lístky môžete  vhadzovať do krabice v zadnej časti kostola. Platný bude iba ten, kde 

budú zakrúžkovaní 3 kandidáti. Termín 5. Cezročná nedeľa, 5. februára.  

23.01.2023  Pondelok  
Pondelok 3. týždňa v Cezročnom 
období 

16:30 
 

17:30 
 

Hertník (zdr., B. pož. a pomoc pre Jozefa - č. 
254) 
Bartošovce (+Stanislav Matej - 1. výr. - č. 28) 

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

24.01.2023  Utorok   
Svätého Františka Saleského, 
biskupa a učiteľa Cirkvi  
(spomienka) 

07:00 Bartošovce (+Alexej - č. 9)  
       

 súkr. (za veriacich - 4.neCezR“A“- 29.1.23) 

25.01.2023  Streda  
Obrátenie svätého Pavla, apošto-
la  
(sviatok) 

07:30 
 
 

Bartošovce (+Ľudovít,+Annna,+Ján,+Ladislav 
- č. 178) 
 

26.01.2023   Štvrtok     
Svätých Timoteja a Títa, bisku-
pov  
(spomienka) 

16:30 
 

17:30 

Hertník (+Mária,+Július Džubakovskí - č. 
172/174)  
Bartošovce (+Helena - č. 2) 
- sv. omša za účasti detí /prvoprijímajúci povin-
ne/  

ADORÁCIA po sv. omši! 

27.01.2023   Piatok    
Piatok 3. týždňa v Cezročnom 
období  
alebo Svätej Angely Merici, panny  
(ľubovoľná spomienka) 

16:00 
17:00 

 
 

Bartošovce (+Jozef,+Alenka - č. 50)  
Hertník (+Marta Patakyová - JAN./´23) 
- sv. omša za účasti detí /prvoprijímajúci povin-
ne/ a birmovancov 

- Po omši stret. birmovancov 

28.01.2023     Sobota      
Svätého Tomáša Akvinského, 
kňaza a učiteľa Cirkvi  
(spomienka) 

17:00  Hertník (+Helena, +František Stachura - č. 
105) 
- sv. omša s  nedeľnou platnoťou!  

29.01.2023     NEDEĽA  

4. nedeľa v Cezročnom ob-
dobí, cyklus „A“ 

09:00 
 
 

10:30  

Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Helenu, 
Martu, Albína, Máriu a Annu - č. 87) 
 
Hertník - slávnostná sv. omša k výročiu po-
svätenia chrámu! (zdr., B. pož.  ochrana ro-
dín Džubakovských - č. 172/182/174) 
 
/14:30 hod. vylož. S. Olt. - súkr. ADOR./ 
15:00  pobožnosť Hertník 
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 Nedeľa Božieho slova 

S cieľom pomôcť Cirkvi, aby rástla v láske a svedectve o Bohu ustanovil pápež Franti-
šek tretiu nedeľu v Cezročnom období za Nedeľu Božieho slova. 

Toto ustanovenie vyšlo v pápežskom dokumente 
s názvom Aperuit Illis. Názov vychádza z verša 
v Evanjeliu podľa sv. Lukáša: „Vtedy im otvoril myseľ, 
aby porozumeli Písmu.“ 
„Vzťah medzi Zmŕtvychvstalým, spoločenstvom veria-
cich a Svätým písmom je pre našu identitu mimoriadne 
dôležitý. Bez Pána, ktorý nás uvádza do pochopenia Svä-
tého písma, je nemožné do hĺbky ho pochopiť, ale platí 
to aj opačne: bez Svätého písma sú pre nás nepochopiteľ-
né udalosti súvisiace s poslaním Ježiša a jeho Cirkvi vo 
svete. Sv. Hieronym mohol oprávnene napísať: 

,Neznalosť Písma je neznalosť Krista,“ uvádza sa v apoštolskom liste. 
Zámerom Svätého Otca je, aby Nedeľa Božieho slova bola „venovaná sláveniu, uvažo-
vaniu a rozširovaniu Božieho slova“, a tak „oživila v Cirkvi toto  gesto Zmŕtvychvsta-
lého, ktorý pre nás otvára poklady svojho Slova, aby sme sa mohli vo svete stať hlása-
teľmi tohto nevyčerpateľného bohatstva“. 
Pápež František nás povzbudzuje, aby sme  „nadobudli dôverný vzťah so Svätým pís-

mom, lebo inak naše srdce ostane chladné a oči ostanú zavreté, keďže sme postihnutí 

mnohými formami slepoty“. Sväté písmo a sviatosti sú neoddeliteľné. Ježiš sa svojím 

slovom v Písme prihovára každému: „Pán stojí pri dverách a klope. Ak niekto počúvne 

jeho hlas a otvorí mu, on vstúpi a budú spolu večerať (porov. Zjv 3,20). Ježiš Kristus 

klope na naše dvere prostredníctvom Svätého písma; ak ho počujeme a otvoríme dvere 

svojej mysle a srdca, potom vstúpi do nášho života o stane s nami.“ 

Deň venovaný Biblii nemá byť len „raz do roka“, ale raz po celý rok, pretože na-
liehavo potrebujeme zblízka a dôverne spoznať Sväté písmo a Zmŕtvychvstalého, 

ktorý v spoločenstve veriacich neprestajne rozdáva slovo a láme chlieb. Preto po-
trebujeme nadobudnúť dôverný vzťah so Svätým  písmom, lebo inak naše srdce 

ostane chladné a oči ostanú zavreté, keďže sme postihnutí mnohými formami sle-
poty.  Pápež František 



  

 

Kniha života pre celý tvoj život 

Božie slovo, Sväté písmo, Biblia – synonymá Knihy, prostredníctvom ktorej sa ti 
Boh prihovára, a zároveň sa aj ty ňou môžeš prihovárať Bohu (Žalmami a pod.). 
Boh ti cez Sväté písmo túži niečo povedať. Nie je vylúčené to, že ti chce povedať 
presne to, čo práve potrebuješ počuť, že v Písme uvidíš napísané to, čo práve potre-
buješ vidieť, že sa niečo dotkne tvojho srdca, čo sa ho práve potrebuje dotknúť. Boh 
ťa miluje a vie, čo potrebuješ vidieť, počuť. Skús Ho počúvať vo Svätom písme. 
Áno, je pravda, že sa pravidelne číta počas sv. omší, ale nezabúdaj naň ani doma, ani 
na výlete a pod. Veľmi potrebujeme Boha, aj keď si to 
možno niekedy vôbec neuvedomujeme. 
Ako určite veľmi dobre vieme, niektorí z ľudí sú citli-
vejší, zraniteľnejší a potrebujú vedieť vnímať, že sú mi-
lovaní. Ale nie vždy takéto vedomie zakusujú od ľudí. 
Od Boha ho však môžu zakusovať aj prostredníc-
tvom Jeho slova. 
Hľadaj pravdu v Jeho slove. Aj keď nás chcú niekedy 
pomýliť rôzni ľudia či okolnosti, skúsme sa utiekať aj k 
Božiemu slovu. Boh ťa nikdy nechce oklamať, sklamať. 
Myslím si, že každý z nás má aspoň nejakú skúsenosť s Božím slovom. Teraz by 
som chcel ponúknuť jednu z mojich skúseností – v mojom živote istá záležitosť išla 
akoby podľa mojich predstáv a napĺňala ma šťastím, láskou, pokojom, radosťou, … 
V istom čase sa to všetko zrútilo, istota padla. A ja som ostal smutný a nevedel som, 
čo mám robiť. Napadlo mi, že si budem čítať Knihu Jób, keďže aj on zažíval podob-
né situácie, keď ho Boh skúšal rôznymi skúškami. V tejto Knihe sa nachádza, mys-
lím, že veľmi známa veta – Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo meno zvelebené! 
(Jób 1, 21). Okrem iného predchádzajúceho textu bolo pre mňa zrejme veľmi dobré 
a potrebné prečítanie tejto vety v danej situácii. Myslím si, že keby aj iní ľudia v 
niektorej svojej životnej udalosti počuli práve túto vetu z Knihy Jób alebo aj inú, 
ktorú práve potrebujú počuť, vzhľadom na ich situáciu, tak by boli, podľa mňa, po-
kojnejší, radostnejší a viac odovzdaní Bohu a Jeho vôli. 
Postupne čítam evanjeliá, v súčasnosti podľa Lukáša. V ňom ma opäť pred istým 
časom oslovila, možno mi dodala nádej, práve veta – Neboj sa, Zachariáš, lebo je 
vyslyšaná tvoja modlitba. (Lk 1,13). Možno v súvislosti s týmto úryvkom Lukášov-
ho evanjelia si môžem osobne ja, ale aj každý z nás, uvedomiť, že možno sa nemusí-
me za danú osobu alebo vec prestať modliť, za úmysel, za ktorý sme sa modlievali, 
ale pridávať do toho ,,ak je to Tvoja vôľa“ a čas tiež nechať na Bohu. Pamätajme, že 
sme povedali „ak je to Tvoja vôľa“. 
Držíš slovo Boha, keď držíš v ruke Sv. písmo… nezaujíma ťa, čo ti On chce po-
vedať? 
Boh je verný a každý z nás je Ním milovaný! Čítajme Jeho slovo, aby sme aj v tejto 
pravde boli hlbšie zakotvení, a aby nás On mohol viesť aj skrze svoje slovo. 
Uvedomme si, že Božie slovo je živé slovo živého Boha. (dominikáni) 

Čo k tejto téme hovorí Katechizmus? 
2653 Cirkev „naliehavo a osobitným spôsobom vyzýva všetkých veriacich…, aby 
častým čítaním Svätého písma nadobudli ,vznešenosť poznania Krista Ježiša‘ (Flp 
3,8)… Čítanie Svätého písma má sprevádzať modlitba, aby sa nadviazal rozhovor 
medzi Bohom a človekom.  

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Lebo ,keď sa modlíme prihovárame sa jemu, a keď čítame Božie výroky, počúvame 
jeho‘.“ 
2654 Otcovia duchovného života, parafrázujúc Mt 7, 7, takto zhŕňajú dispozície srd-
ca, ktoré sa v modlitbe živí Božím slovom: „Hľadajte čítaním a nájdete rozjímaním; 
klopte modlitbou a otvorí sa vám kontempláciou. 
 

 
Čo hovorí 12 ľudí z Biblie Pánovi? 

 

Sú dvaja ľudia, dobre známi z Biblie, obaja 
označení za spravodlivých, teda konajúcich v 
prospech záchrany iných a ani jeden z nich v 
Písme neprehovorí. Noe, vďaka ktorému bolo 
zachránené ľudstvo, rod a stvorenstvo. Jozef, 
vďaka ktorému bola zachránená Mária a bu-
dúci Záchranca. 
Aj vy máte priestor napísať vaše slová, ktoré 
adresujete Bohu, ale aj priestor na to konať, aj 
keď bez rečí – presne tak, ako tí mlčanliví a 
predsa nezabudnuteľní záchranári – Noe a 

Jozef. (benediktíni) 

1. Hagar – Ty si Boh, ktorý si ma videl, lebo či som azda nevidela toho, 
ktorý sa na mňa díval? (Gn 16,13) 

2. Jakub – Nepustím ťa, kým mi nepožehnáš. (Gn 32,27) 

3. Mojžiš – Ak som, Pane, našiel milosť v tvojich očiach, prosím, poď s 
nami, Pane! (Ex 34,9) 

4. Jozue – Čo chce môj Pán povedať svojmu služobníkovi? (Joz 5,14) 

5. Eliáš – Plný som horlivosti za Pána, Boha zástupov. (1 Kr 18,14) 

6. Šalamún – Bože otcov, Pane milosrdenstva, ktorý si všetko svojím slovom 
urobil, daj mi múdrosť, prísediacu tvojho trónu. (Múd 9,1.4) 

7. Izaiáš – Ty, Pane, si náš otec, máš meno: vykupiteľ náš pradávny. (Iz 
63,16) 

8. Jeremiáš – Pane, Jahve, pozri; ty si svojou veľkou mocou a svojím vystre-
tým ramenom učinil nebo i zem a tebe nie je nemožná nijaká vec. 
(Jer 32,17) 

9. Jób – Len z počutia som teba dosiaľ poznával, lež moje oko teraz ťa 
už uzrelo. (Jób 42,5) 

10. Ester – Pamätaj na nás, Pane, a ukáž sa nám vtedy, keď sme sužovaní. 
Vlej mi dôveru, Pane. (Est 14,12) 

11. Sára – Pane, obraciam svoju tvár a svoje oči k tebe. Zhliadni na mňa, 
Pane, a zmiluj sa nado mnou, aby som už viac nemusela počúvať 
potupné výčitky. (Tob 3,12.15) 

12. Judita – Lebo tvoja sila nie je v množstve, ani tvoja vláda sa nezakladá 
na silákoch. Ty si Boh ponížených, pomoc maličkých, zástanca 
slabých, ochranca opustených, spasiteľ zúfalých. (Jdt 9,11) 


