Oznamy:

Týždeň po 3. veľkonočnej nedeli, cyklus „A“

27.04.2020 Pondelok
Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli

Hertník:
1. +Anna,+Ján,+Ida,+Vlado - úmysel Kristína
(úmysel z Hertníka)
2. +Ján,+Alžbeta,+Jaroslav,+ostatní členovia
rod. - č. 156 (úmysel z Bartošoviec)

28.04.2020 Utorok
Utorok po 3. veľkonočnej nedeli
alebo Svätého Petra Chanela, kňaza
a mučeníka
alebo Svätého Ľudovíta Máriu
Grigniona z Montfortu, kňaza
(ľubovoľná spomienka)

Hertník:
1. +Milan Zbreha - č. (úmysel z Hertníka)

29.04.2020 Streda
Svätej Kataríny Sienskej, panny
a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
(sviatok)

Bartošovce - 10:30 vystavenie S. Olt. v bohostánku, ukončenie 18:00 hod. (určiť rozpis
adorujúcich)!

30.04.2020 Štvrtok
Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli
alebo Svätého Pia V., pápeža
(ľubovoľná spomienka)

Hertník - 10:30 vylož. S. Olt., ukončenie 18:00
hod. (určiť rozpis adorujúcich)!

01.05.2020 Piatok
Piatok po 3. veľkonočnej nedeli
alebo Svätého Jozefa, robotníka
(ľubovoľná spomienka)
/ Prvý piatok mesiaca
Začiatok Májových pobožností

Hertník:
1. +Jozef,+Filip,+Alfonz,+Margita,+ostatní
členovia rodiny - č. 11 (úmysel z Hertníka)

02.05.2020 Sobota
Svätého Atanáza, biskupa
a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
Prvá sobota mesiaca – fatimská

Hertník:

2. +Viktor Majirský - I. - č. 108 (úmysel z Bartošoviec)

Hertník:
1. +členovia rod. Kunecovej - č.
226 (úmysel z Hertníka)
Bartošovce: 2. zdr., B. pož. a ochranu pre Emíliu - 60 rokov - č. 30 (úmysel z Bartošoviec)

Hertník:
1. zdr., B. pož. pre dobrodincov č. 254 (úmysel z Hertníka)
2. +Justína - úmysel A. Jančušovej
(úmysel z Bartošoviec)

2. za ružencové bratstvo - V./20 (úmysel z Bartošoviec)

1.+Mikuláš,+Milan,+Helena,+Marta,+ostatní
členovia rodiny - č. 203 (úmysel z Hertníka)
2. za bratstvo Božského Srdca - V./20 (úmysel z
Hertníka

03.05.2020
NEDEĽA
4. Veľkonočná nedeľa, cyklus
„A“
Nedeľa Dobrého Pastiera
Prvá nedeľa mesiaca

Bartošovce (za veriacich)

Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre rod. - č.
252)

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

APRÍL– MÁJ 2020
Číslo 294

HerBartnícek
Katolíci, zasväcujte sa našej nebeskej Matke počas Mája. Je to jej mesiac.
Ako P. Mária, najmilostivejšia Kráľovná neba, neprestáva vyprosovať ľudskému pokoleniu nové a nové dobrodenia, tak zas jej nesčíselní ctitelia neprestávajú konať pobožnosti
a slávnosti na jej uctenie. Medzi mnohými mariánskymi pobožnosťami a slávnosťami,
ktorými je cirkevný rok prepletený ako ružami, najdojímavejšou je májová pobožnosť,
podľa ktorej sa celý máj volá mariánskym mesiacom. Celý mesiac je venovaný úcte k P.
Márii, najmä rozjímaniu o jej krásnych čnostiach, o jej moci a dobrote, o jej sv. živote na
zemi a oslávení v nebi, a celým mesiacom zaznieva vzývanie a oslavovanie jej mocného
orodovania u Boha v krásnych Loretánskych litániách.
Podľa istého zbožného učenia je mesiac máj akoby veľkým dňom príhovoru u nebeskej
Kráľovnej, v ktorý P. Mária, ako opatrovateľka pokladu nebeských milostí, je zvlášť
pripravená z týchto sebe zverených pokladov udeľovať tým, ktorí sa k nej utiekajú. Vyprosuje a roznáša potechu zarmúteným, silu malomyseľným, svetlo poblúdeným, pomoc
chudobným a chorým, odpustenie i spasenie hriešnikom a vytrvalosť spravodlivým.
Prečo práve v mesiaci máji? V tomto tak príjemnom mesiaci, keď sa do nového zeleného
rúcha obliekajú lúky, doliny a háje, keď ľúbezná vôňa kvetov naplňuje povetrie, keď
vtáci svojím spevom sa zase ozývajú na slávu Stvoriteľovi, keď sa všetko hýbe k novému životu a keď každé srdce cíti radosť nad krásou prírody, každý človek mal by najviac
zvelebovať dobrotu, moc a Božiu múdrosť. Príroda neodopiera toto zvelebovanie Bohu,
len mnohí ľudia v tomto príjemnom mesiaci zabúdajú na toho, ktorý im pripravil toľké radosti, a vynakladajú tento príjemný čas na požívanie nedovolených zábav a na páchanie hriechov v prírode. Na
konci 18. storočia spôsobila nevera toľké pustošenie,
že sa zdalo, akoby z ľudských sŕdc vyhynula všetka
pamiatka na Boha. Mnohé zbožné duše v Ríme, zarmútené nad touto ľahkomyseľnosťou, nevďačnosťou a zábudlivosťou na Boha, dohodli sa pod vedením misionára Lalomia na tom, že celý mesiac zasvätia k úcte Kráľovnej nebies. Kvetmi
ozdobovali oltáre P. Márie. Kľačiačky prosili Matku milosrdenstva, aby svojím orodovaním získala milosť pre zaslepené deti a tak zahladila ich bezbožnosť, ľahkomyseľnosť a
nevďačnosť. V krátkom čase všetci mariánski ctitelia, dozvediac sa o tomto spôsobe mariánskej úcty, ponáhľali sa v máji do kostolov a pred obrazy P. Márie, aby jej prespevovali piesne chvály.
Pápež Pius VII., dopočujúc sa o tejto pobožnosti, 21. mája 1815 udelil 300 dňové odpustky a plnomocné odpustky v deň sv. prijímania tým, ktorí cez mesiac máj každodenne
konajú mariánsku pobožnosť.

Ostrihomská synoda r. 1860 dôrazne odporúčala všetkým duchovným správcom, aby vo
svojich farnostiach zaviedli májovú pobožnosť. Dnes azda niet katolíckeho kostola, v
ktorom by sa nekonala májová pobožnosť.
Prvé a posledné májové litánie sa konajú pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou; niekedy
aj všetky. Spievajú sa Loretánske litánie s modlitbou k Sedembolestnej, za nimi hneď
mariánska antifóna s patričnou modlitbou, ďalej modlitby: Pod tvoju ochranu, Spomeň
si ... a ostatné príležitostné modlitby, zvlášť za úrodu a dážď.
Ako zasvätiť mesiac máj? Ako máš zasvätiť mesiac máj? Na začiatku a na konci mesiaca pristúp ku sv. sviatostiam a dokonale očisť svoje srdce. Na 1. mája ozdob v kostole
mariánsky oltár, alebo aspoň doma obraz P. Márie, pred ktorým učiň dobré predsavzatie,
t. j. obetuj sa P. Márii, že celý mesiac sväto prežiješ. Všetky svoje záležitosti denne odporúčaj Panne Márii. Každé ráno obetuj všetky svoje myšlienky, slová a skutky svätej Matke a skrze ňu jej Božskému Synovi s tým, že sa chceš chrániť každého hriechu. Cez deň
si viac ráz vzdychni strelné modlitby k P. Márii. Denne si vykonaj doma sám(a) mariánsku pobožnosť. Ak môžeš, zúčastni sa denne sv. omše. Na dôkaz, že svoje zasvätenie
myslíš vážne, z lásky k P. Ježišovi a P. Márii vykoreň, odhoď zo svojho srdca niektorú
chybu, zlý zvyk alebo náklonnosť. Či si to vykonal, zisti dobrým spytovaním svedomia.
(zdroj: internet)

Ježiš je stále po vašom boku, on bude vždy bojovať s vami
a za vás a nepriateľ bude, tak ako vždy, premožený. Zverte sa
úplne Božskému Srdcu Ježišovmu ako sa dieťa oddáva matkinmu náručiu.
Keď prechádzaš popri obrate Božej Matky, treba povedať:
„Zdravím ťa Mária. Pozdrav odo mňa Ježiša.“ (sv. páter Pio)

---------------------------------------------------------------------Poľsko: Biskupi vyzývajú k modlitbám za dážď
Tisíce hektárov polí ohrozených zničením
Varšava, 22.4.2020 (KAP) 026 246–Vzhľadom na sucho, ktoré spôsobuje veľké
problémy poľnohospodárstvu, vyzvala poľská katolícka cirkev k modlitbám za
dážď. V Poľsku sú mnohé tisíce hektárov ornej pôdy ohrozené zničením.
„Sú obavy, že následkom budú vysoké ceny potravín a bude to mať aj negatívny
dopad na poľský export,“ povedal predseda Biskupskej konferencie Poľska, arcibiskup StanislavGadecki z Poznane
v utorok.
„Sucho postihuje tisíce poľnohospodárov, záhradníkov a ich rodiny, ktoré
si zarábajú na život plodmi zeme. Preto sa obraciam na všetkých veriacich
a ľudí dobrej vôle s výzvou, aby sa vytrvalo a vrúcne modlili a vyprosovali
dážď. Majte dôveru, že Boh vaše modlitby vypočuje.“

FARSKÉ OZNAMY
Poklona Oltárnej Sviatosti – Všetci pociťujeme neustále pretrvávajúce nebezpečenstvo epidémie a veľké sucho na poliach. No vidíme aj nezáujem mnohých o pokánie.
Nezabúdajme teda na tieto úmysly počas adorácií a súkromných poklôn. Vytrvalosťou
zvolávajme Božie požehnanie.
Týždeň modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania – začína od zajtra a trvá do
Nedele Dobrého Pastiera. V týchto dňoch sa viac angažujme na tento úmysel sv. Cirkvi: prosiť Ježiša Krista – Pána žatvy, aby „poslal robotníkov na svoju žatvu“. Modliť
sa za nové povolania do kňazských seminárov, reholí a misií a obetovať na tento úmysel nejaké sebazaprenie je vecou záchrany nesmrteľných duší, aby nechýbali tí, ktorí sa
budú starať o naše duše a budú ukazovať ľuďom cestu k spaseniu.
V tomto týždni – Prvý piatok a Fatimskú sobotu sa aspoň duchovným sv. prijímaním
pripojme k sv. Cirkvi a modlitbám za obrátenie hriešnikov, pokoj vo svete a odvrátenie
prírodných katastrof.
Bratstvo B. Srdca a Ružencové Bratstvo - Členovia Bratstva splnia svoje záväzky –
aj keď nie je sv. omša – duchovným sv. prijímaním a adoráciou. Milodar na mesačnú
oferu môžu odovzdať horliteľke. Členovia Ružencového bratstva si vykonajú výmenu
tajomstiev a oferu súkromne u svojich horliteľov.
Májové pobožnosti – Tento rok ich začneme len vo svojich domácnostiach a máme
nádej, že Božia Matka nám vyprosí milosť v jej zasvätenom mesiaci vrátiť sa do kostola. Nech je toto, popri našich osobných úmysloch, hlavným, s ktorým sa chceme modliť
májové litánie. Povzbudzujem všetkých členov rodín, aby sa každý deň v dohodnutom
čase stretli na domácej Májovej pobožnosti.
Pripravme si mariánsky oltárik – stôl prikryme obrusom, do jeho stredu postavme
sochu alebo obraz Panny Márie, ozdobme sviecami a kvetmi. Denne tam s rodinou pokľaknime. Začnime vždy čítaním úvahy – rozjímania o Panne Márii (z knihy alebo z
internetu). Pokračujme modlitbou sv. ruženca a v závere spevom Loretánskych litánií s
Májovou modlitbou. Zakončíme zvyčajnými modlitbami ako pri pobožnosti v kostole a
piesňou k Panne Márii. Jednotlivé úlohy a modlitby si rozdeľte a táto domáca pobožnosť nech prináša našim rodinám ochranu, pokoj a požehnanie.
Prvoprijímajúci a birmovanci – zapojte sa do tejto domácej pobožnosti s úmyslom za
dobrú prípravu k sviatostiam a denne sa zasväcujte Panne Márii.
Modlitba k Litániám Májovej pobožnosti - Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička! Hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k
tvojim nohám a volíme si ťa dnes za svoju ochrankyňu a matku, za svoju orodovníčku u
tvojho Syna, Ježiša. Zasväcujeme ti seba, svoje telo i dušu so všetkým, čo máme a čím
sme. Darujeme ti svoje srdcia a prajeme si, aby sme na teba nezabúdali, ale stále milovali teba i tvojho Syna, Ježiša Krista.
Božia Rodička, obetujeme ti všetky modlitby a pobožnosti tohto mesiaca a prosíme ťa,
vypros nám u Boha tú milosť, ktorú najviac potrebujeme. Ukáž, že si našou Matkou a
že neopúšťaš tých, ktorí sa k tebe s dôverou utiekajú. Veď nás po ceste prikázaní tvojho
Syna a vypros nám od neho hlavne tú milosť, aby sme mu zostali verní a aby sme chváliac teba na zemi, raz s tebou a so všetkými anjelmi a svätými chválili Ježiša v nebi na
veky vekov. Amen.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa
o čistotu a krásu Božieho domu.

Libanonskí - Sv. Charbel Makhlouf
(pokračovanie)
Zázračné znamenia v Rusku
Anatolij Bajukanskij, šéfredaktor ruského mesačníka Lekár, sa prvý raz dozvedel o svätom Charbelovi po prečítaní článku v bieloruskom časopise Objaviteľ. Autor písal, že svätý z Libanonu uzdravuje z rôznych chorôb a pomáha ľuďom objaviť a prijať poklad kresťanskej viery. Roku 1997 sa Anatolij rozhodol uverejniť v svojom časopise článok o svätom Charbelovi aj s jeho fotografiou. Odozva čitateľov Lekára bola prekvapujúca: z Ruska aj z Bieloruska prišla do redakcie záplava 5000 listov so svedectvami zázračných
uzdravení a rôznych milostí pripisovaných príhovoru svätého Charbela. Pre Bajukanského
to bolo o to viac prekvapujúcejšie, že Rusi po období komunistickej ateizácie nie sú naklonení veriť v zázračné uzdravenia, zvlášť keď sú pripisované katolíckemu svätcovi. V
piatich nasledujúcich vydaniach svojho mesačníka Anatolij uverejnil fotografie svätého
Charbela a tiež svedectvá uzdravení na jeho príhovor. Čitatelia písali o uzdraveniach z
najrôznejších nevyliečiteľných chorôb, pokročilých nádorov, ochrnutí, gangrén, stavov
úplného bezvedomia, spavej nemoci a tiež iných menších zdravotných ťažkostí. Články a
knihy Bajukanského o svätom Charbelovi mnohí pravoslávni duchovní aj ruskí novinári
neprijali pozitívne. Autora podrobili ostrej kritike za to, že propaguje kult katolíckeho
svätého a niektorí pravoslávni kňazi dokonca vyzývali veriacich, aby spálili obrazy svätého
Charbela.
Anatolij Bajukanskij sa vtedy vybral na púť k hrobu svätého Charbela. Vzal so sebou aj
listy, ktoré mu poslali čitatelia, aby ich položil na hrob svätého pustovníka. Táto púť ho
veľmi upevnila vo viere. Takmer hmatateľne vtedy zakúsil blízkosť svätého Charbela a
jeho zázračného orodovania u Boha, pretože veľa nevyliečiteľne chorých čitateľov Lekára
bolo úplne uzdravených. Anatolij sa vtedy presvedčil, že všetko je možné človeku, ktorý
úprimne dôveruje a verí Bohu a prosí o príhovor svätých.
(Zdroj: Internet)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biblická nedeľa

Na Slovensku sa 3. veľkonočná nedeľa slávi ako biblická nedeľa. Je to preto, že texty čítaní pri bohoslužbách v túto nedeľu vo všetkých troch cykloch veľmi dobre poukazujú na
dôležitosť Božieho slova v živote apoštolov a prvej Cirkvi, a teda aj v živote nás – dnešných kresťanov.
Emeritný svätý otec Benedikt XVI. v posynodálnej exhortácii Verbum Domini píše:
„Spolu so synodálnymi otcami vyjadrujem vrúcnu túžbu, aby vypukla ,nová jar‘ väčšej
lásky k Svätému písmu zo strany všetkých členov Božieho ľudu, aby sa tak jeho čítaním,
preniknutím modlitbou a vierou, súčasne prehĺbil vzťah k samotnej Ježišovej osobe.“(VD
72)
Sv. Hieronym píše, že "kto nepozná Písmo, nepozná Krista". A má pravdu. Nedá sa povedať, že poznáme Boha alebo poznávame Boha, keď nečítame Sv. Písmo, kde je písané o
viditeľnom Bohu = Božom Synovi Ježišovi. Kde inde nájdeme Ježišove slová, Jeho postoje, reakcie a skutky, ak nie vo Sv. Písme?!
Práve kvôli týmto skutočnostiam je vlastne našou celoživotnou úlohou čítať Sv. Písmo.
Neviem, či sa nám už podarilo ho prečítať aspoň raz. Ak nie, je stále príležitosť začať. Už
aj dnes. Existujú aj rozpisy jednotlivých kníh Sv. Písma a kapitol na každý deň alebo dá
sa aj jednoduchšie: je zistené, že ak každý deň si prečítam 3 kapitoly bez ohľadu na to,
aké sú dlhé a každú nedeľu 5 kapitol zo Sv. Písma, tak za rok mám prečítané celé
Sv.Písmo.

Rovnako je dobré vedieť, že ak sme doteraz Sv. Písmo nečítali kontinuálne, čiže jednu
kapitolu za druhou, odporúča sa aj táto metóda, nielen napr. nejaké výňatky alebo kde sa
mi náhodne otvorí a pod. V tomto prípade postupného čítania je dobré začať najprv Novým zákonom a potom Starým. Lebo Nový je nám viac zrozumiteľný.
Táto biblická nedeľa môže byť pre nás nedeľou začiatku väčšieho trávenia času s Božím
slovom a teda s Bohom a zisťovaním toho, aký náš Boh je.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mnohí stratili prácu – spomeňme
si na sv. Kajetána - patróna nezamestnaných!

----------------------------------------------------

