Týždeň po 4. veľkonočnej nedeli, cyklus „A“
04.05.2020 Pondelok
Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli alebo Svätého Floriána, mučeníka (ľubovoľná spomienka)

Hertník:
1. za ružencové bratstvo - V./20 (úmysel z Hertníka)
2. zdr., B. pož. a poďak. pre Jakuba - 25 rokov
- č. 11 (úmysel z Hertníka)

05.05.2020 Utorok
Utorok po 4. veľkonočnej nedeli

Hertník:
č. 218
1. +Jozef Lipka - úmysel č. 10 (úmysel z Hertníka)
Bartošovce
2. +Cyril - č. 27 (úmysel z Bartošoviec)

06.05.2020 Streda
Streda po 4. veľkonočnej nedeli

Hertník:
1. +rodičia,+Juraj,+Anna - č. 283 (úmysel z
Hertníka)
Bartošovce
2. poďak. a prosba o milosti pre Jozefa - č. 61
(úmysel z Bartošoviec)

07.05.2020 1. štvrtok mesiaci
Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli

CELODENNÁ FARSKÁ POKLONA:
08:30 vylož. S. Olt. Hertník,
08:45 vylož. S. Olt. Bartošovce
Záver +Euch. pož. 17:15 hod.
Bartošovce /zdr., B. pož. pre Terezku a Martina
- č. 60/
Záver +Euch. pož. 18:15 hod.
Hertník /zdr., B. pož. a poďak. pre Martinu - č.
140/ (úmysel z Hertníka)

08.05.2020 Piatok
Piatok po 4. veľkonočnej nedeli

Hertník:
1. zdr., B. pož. a poďak. pre Miroslava a Marcelu - 25 rokov manželstva - č. 51 (úmysel z
Hertníka)

2. zdr., B. pož. a poďak. rodiny - č. 232
(úmysel z Hertníka)
09.05.2020 Sobota
Sobota po 4. veľkonočnej nedeli

Hertník:
1. +Cyril,+Mária - č. 54/I.(úmysel z Hertníka)
2. +Václav,+rodičia - č. 28/II. (úmysel z Hertníka)

10.05.2020
NEDEĽA
5. Veľkonočná nedeľa, cyklus
„A“

Bartošovce (za matky farnosti)

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

MÁJ 2020
Číslo 295

HerBartnícek
Ad Jesum per Mariam
– K Ježišovi cez Máriu

- toto motto krásne vystihuje vzťah katolíkov k Panne
Márii. Panna Mária je najkrajším príkladom oddanosti a
odovzdanosti Bohu. Ona svojim fiat dala všetkým ľuďom
vzor poslušnosti. Práve príklad jej oddaného života nás má
približovať ku Kristovi. Mariánska úcta spočíva v jej príkladnom nasledovaní. A ako my katolíci veríme, ona, Matka Krista, svojim anjelským životom si zaslúžila nebeský
príbytok, kde u svojho Syna za nás oroduje. V najväčších
mukách nám ju Pán odovzdal, keď na ňu, kľačiacu pod
krížom poukázal slovami - Hľa, matka tvoja. Skúsme ju
všetci prijať za svoju matku a ona nás rada privedie k pravému poznaniu Krista, ona, o ktorej sa nebojíme povedať,
že z tých, ktorí sa narodili na tomto svete, bola Trojjedinému najviac oddaná.
Môže dieťa milovať Otca a brata a nemilovať Matku, keď sa všetci o to dieťa s láskou
starajú? My ľúbime nadovšetko Nebeského Otca, Ježiša, Ducha Svätého a aj Božiu Matku
- Pannu Máriu. A tých, ktorých ľúbime, tých prosíme aj o pomoc, aj priateľov. Všetkých,
ktorí sú v nebi a teda sú svätí a považujeme ich za priateľov, prosíme o pomoc... a nie je
pravda, že by už nič nemohli urobiť, práve naopak, že sú tak blízko Boha v plnosti, tak za
nás orodujú a naša Nebeská Mamička s Ježišom najviac.

V našich životoch vždy na prvom mieste je Trojjediný Boh. Mária má miesto hneď po
ňom. Mária je dcéra Otca, Matka Syna a nevesta Ducha Svätého...
Prosme Pannu Máriu o pomoc. Pri každom zvolaní Loretánskych litánii odovzdávajme
svoje trápenia ale i vďaky Nebeskej Matke, aby ich predložila k nohám Najvyššieho. Mária, ako dobrá matka, sa o nás chce postarať. Keby to tak nebolo, ak by nám Panna Mária
nikdy nepomáhala už tu na zemi, nikdy by neboli Lurdy, Fatima, či Medžugorie preplnené
ľuďmi, ktorí sa obrátili a uzdravili (telesne ale hlavne duchovne)... Toto je svedectvom
viery a jej nesmiernej lásky k nám ľuďom, jej deťom, ktoré miluje rovnako ako Syna navždy a naveky.

Hertník (za veriacich)

Farské listy „Herbartníček“- Informačný týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej v Hertníku. Vychádza
každú nedeľu. Neprešlo jazykovou úpravou. Adresa: Rím. kat. farský úrad, Hertník 88, 086 42, e-mail: jaro.klic@gmail.com

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty, Panna slávna a požehnaná. Amen.

Libanonskí svätci - Sv. Charbel Makhlouf

FARSKÉ OZNAMY

Poklona Oltárnej Sviatosti – V zádverí chrámu tak v Hertníku ako aj v Bartošovciach.
V tomto týždni – je Prvý štvrtok mesiaca – deň modlitieb za nové kňazské povolania.
7. mája je celodenná farská poklona v Hertníku aj
v Bartošovciach.
1. sv. prijímanie plánované 10. mája 2020, 5. veľkonočná nedeľa,
sa presúva na september. Presný termín sa určí!
Birmovka ostáva predbežne v pôvodnom termíne 7. júna 2020.
Májové pobožnosti – Tento rok sa ich modlime 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.

Tajomstvo fotografie svätého Charbela
Od momentu, keď svätý Charbel vstúpil do kláštora, nikto okrem spolubratov nevidel
jeho tvár a nikto ho ani nefotografoval. 8. mája 1950 v deň narodenín svätého pustovníka prišli k jeho hrobu štyria maronitskí misionári. Keď sa pomodlili, urobili si tam spoločnú fotografiu spolu so strážnikom, ktorý dohliadal na poriadok na mieste odpočinku
otca Charbela. Po vyvolaní filmu zistili, že na fotografii sa vedľa misionárov nachádza
aj postava tajomného mnícha s bielou bradou a kapucňou na hlave. Experti vylúčili fotomontáž. Najstarší mnísi, ktorí svätého Charbela poznali, zistili, že na fotografii je on
a že tak vyzeral v posledných rokoch svojho života. Táto fotografia sa stala podkladom
pre všetky portréty svätca, aj tie, ktoré viseli na Námestí svätého Petra počas jeho blahorečenia a svätorečenia.
Modlitba za potrebné milosti na príhovor svätého Šarbela
Nekonečný svätý Bože, ty sa obdivuhodne prejavuješ vo svätých. Povolal si svätého
Charbela, rehoľníka a pustovníka, aby žil a umieral pre Ježiša Krista. Dal si mu silu
odpútať sa od sveta, aby nad ním zvíťazil čnostným životom rehoľníka a pustovníka.
Prosíme ťa o milosť, aby sme ťa podľa príkladu svätého Charbela milovali a slúžili ti
ako on. Všemohúci Bože, ty si na príhovor svätého Charbela prejavil svoju moc mnohými zázrakmi. Na jeho orodovanie nám udeľ milosti, o ktoré ťa prosíme (tu povedz, o
aké milosti prosíš). Amen.
Otče náš, Zdravas´ Mária a Sláva Otcu. (Imprimatur: Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup)
Modlitba k svätému Charbelovi: Svätý Charbel, ty si sa zriekol pôžitkov sveta a žil si
v pokore a skrytosti v samote pustovne. Teraz prebývaš v sláve neba. Prihováraj sa za
nás. Očisti našu myseľ i srdce, upevni nás vo viere a posilni našu vôľu. Rozpáľ v nás
lásku k Bohu i k blížnemu. Pomáhaj nám voliť si dobro a vyhýbať sa zlu. Chráň nás
pred viditeľnými i neviditeľnými nepriateľmi a podporuj nás v zápasoch všedných dní.
Mnohí ľudia na tvoj príhovor dostali od Boha dar uzdravenia duše i tela, vyriešenia
problémov v ľudsky beznádejných situáciách. S láskou zhliadni na nás a ak to bude
v súlade s Božou vôľou, vypros nám u Boha milosť, o ktorú pokorne prosíme. No predovšetkým nám pomáhaj každý deň kráčať po ceste svätosti do večného života. Amen.

Naša Matka

(Autor: Fady Noun)

Jedného dňa kázal Pán v synagóge" Ktosi mu povedal: vonku stojí tvoja Matka a
tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať. On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je
moja matka a kto sú moji bratia?“ vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa,
moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach,
je môj brat, sestra i matka.“
Tak isto to chce Mária: „Plňte Božiu vôľu, dodržiavajte jeho prikázania - to je to, čo
mi najviac robí radosť - viac ako všetky sviečky, dary, púte, dokonca viac, ako všetky
modlitby.“
Keď sa Pán na ňu pozrel z kríža, myslel na nás a povedal: „Matka, prenechávam ich
tebe. A ona pozerá na nás a hovorí: „On mi vás prenechal a ja budem vždy vašou matkou.."
Preto si vytvorme živý vzťah k Panne Márii, nie na základe pobožností, obrázkov či
predstáv, ale na viere... Ona je živá, milujúca, prítomná, veľmi dobre nás pozná a vie,
čo potrebujeme. Cez ňu prichádzame k Bohu... Objavme svoj osobný vzťah k Márii a
oživme v rodinách i v spoločnosti mariánsku úctu...

Ó Mária, Matka milosrdenstva, opatruj nás všetkých,
aby Kristov kríž nebol zbytočný,
aby človek nezišiel z cesty dobra a aby nestratil vedomie hriechu,
ale aby vzrastala jeho nádej v Boha, ktorý je “bohatý na milosrdenstvo“ (Ef 2, 4),
aby z vlastnej vôle konal dobré skutky, ktoré Boh vopred pripravil
(porov. Ef 2, 4),
a aby takto konal po celý život „na chválu jeho spásy (Ef 1, 12).
sv. Ján Pavol II.
————————————————————————————————————

Odprosujúca modlitba olomouckého arcibiskupa Jána Graubnera

(preložené https://www.ado.cz/2020/03/15/modlitba-arcibiskupa-olomouckeho-janagraubnera/ )

Pane, dobrý Bože, obraciame sa k tebe vo svojej tiesni.
Priznávame nielen svojou obmedzenosť, ale aj bezmocnosť.
Vraciame sa k tebe a vyznávame, že ty si všemohúci.
Ty jediný si Pán. Len tebe patrí všetka moc a sláva.
Pokorne a s hanbou v tvári priznávame,
že sme boli príliš zahľadení do svojich práv a nárokov,
hľadali príjemnosť a pohodlie, zábavu či adrenalín,
nedbali sme na druhych, ani na teba a tvoj poriadok.
K prírode sme boli bezohľadní a chceli stále viac.
Cestovaním za krásami sme znečistili vzduch aj more.
Svoju bezohľadnosťou sme nakúpili hory odpadkov.
Svoju chamtivosťou sme zamorili polia pesticídmi,
vody antibiotikami, hormónami a antikoncepciou,
správali sa ako páni sveta a vládcovia stvorenia,
upravovali si zákony aj pravidlá myslenia.
Prestal si byť pre nás istotou, keď je všetko relatívne,
a absolútne je už len naše naduté ja.
Z toho potom pramenia mnohé naše konflikty.
Vo svojej zaslepenosti sme nevedeli čítať znamenia.
Hlásatelia radostne oznamovali, že zase bude slniečko.
Väčšine nevadilo, že schnú stromy a množia sa myši,
že v krajinách bez dažďa je hlad a ľud uteká za chlebom.
Iní utekajú pred vojnou, ktorá sa vedie preto,
aby mal niekto väčší zisk, vplyv a moc,
aby bol odbyt zbraní a inde mali slušní ľudia prácu.
Peniaze a zisk sa nám stali najvyšším bohom,
ktorému sme obetovali spravodlivosť a právo
aj biedu chudákov v rozvojových krajinách.
Šťastie jednotlivcov sme stavali vyššie než zodpovednosť,
chvíľkové pocity nad vernosť manželským sľubom,
práva dospelých nad práva detí na lásku oboch rodičov,
na istotu domova a zdravé morálne životné prostredie,
pretože sme sa nedokázali zriecť zlého príkladu.
Sebectvo nám zabránilo žiť pre ďalšiu generáciu,
miliónom počatých detí sme nedovolili sa narodiť

a tak vymierajú a nemá na nás kto pracovať.
Utečencov neprijímame, pretože sa ich bojíme.
Ako bezohľadní kolonizátori prijímame z iných krajín
len šikovné ruky a chytré hlavy, zatiaľ čo ich krajina
bez nich upadajú a nedokážu sa samy pozdvihnúť.
Prijmi, Pane, našu kajúcnosť a pokorné vyznanie.
Očisti nás, keď s ľútosťou uznávame svoju vinu.
Dopraj nám znovu povstať a vrátiť sa k tebe,
ktorý si Cesta, Pravda, Istota a Múdrosť.
Spoliehame na tvoju lásku a tvoje milosrdenstvo.
Stiahni trestajúci ruku a zastav lavínu choroby.
Obráť nás a my sa k tebe vrátime.
Vezmi nám srdce kamenné a daj srdce z mäsa.
Vráť nám radosť zo svojej ochrany
a bezbožných budeme učiť tvojim cestám,
svedčiť o tvojej láske a hlásať tvoju dobrotu.
Daj nám svojho Ducha, aby v nás miloval on,
keď sami zo seba nezištne milovať nedokážeme.
Daj nám odvahu umierať sebe a žiť pre teba,
nechať sa viesť múdrosťou tvojho slova,
aby v nás víťazil tvoj život a rástlo tvoje kráľovstvo,
kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja.
Ty jediný si našou nádejou a my pevne veríme,
že nás, Bože, nezklameš. Amen.
(Jan Graubner) olomoucky biskup

Podstata fatimského posolstva

Panna Mária vo Fatime pripomenula evanjeliovú pravdu, že ľudia ku skutočnému
šťastiu potrebujú len všemohúceho Boha, ktorý nás povolal k bytiu a chce nás
všetkých priviesť k plnému šťastiu v nebi. Našou úlohou je zo všetkých síl sa usilovať o zjednotenie s ním v láske, kráčať náročnou a úzkou cestou viery. Dejiny
nás učia, že vždy, keď ľudia odvrhli Krista alebo celý systém hodnôt, ktorý nám
odovzdal, viedlo to ku vzniku zločineckých totalitných systémov, k zabíjaniu ľudí, k
úpadku kultúry, k obmedzovaniu slobody a k mravnej degenerácii spoločnosti,
teda k vytvoreniu skutočného pekla na zemi. Preto nám Panna Mária vo Fatime
pripomenula, že najväčším ohrozením pre ľudstvo je odmietnutie Boha a jeho zákonov, a to tak cez najrozšírenejšie zmýšľanie ľudí akoby Boh neexistoval, ako aj
cez ateizmus v jeho komunistami, fašistami, satanistami či cez New Age propagovanej podobe.
Prejavom súčasnej krízy viery v Európe je mravný úpadok, prejavujúci sa neúctou
k životu, masovým vraždením nenarodených detí, eutanáziou, sexuálnou neviazanosťou, antikoncepciou, pliagou rozvodov, narkomániou atď. Zavrhnutie kresťanského systému hodnôt vždy vedie k vražednému systému totality, v konečnom
dôsledku k sebazničeniu. Prorocká vízia tretieho fatimského tajomstva vystríha a
pripomína, že budúcnosť ľudstva závisí od slobodnej voľby ľudí, od ich rozhodnutia sa pre alebo proti Bohu.

Táto veľká fatimská výstraha s výzvou na pokánie a na obrátenie má zmobilizovať našu vôľu a sily k dôslednému kráčaniu cestou viery, k pokániu a k ustavičnej
modlitbe. Len tak možno predísť nenávisti, vojnám, prelievaniu krvi, mravnej i biologickej degradácii nášho národa a ochrániť seba aj iných od večného zatratenia.
Svätý Otec Ján Pavol II. vo Fatime povedal, že najpodstatnejšou časťou fatimského posolstva je výzva „modliť sa, modliť sa a ešte raz modliť sa“ (13. mája
1982).(Milujte sa! 5/2007)

Národnej zdravotníckej služby (NHS). Nemôžem však súhlasiť s jeho kategorickým vyhlásením na Veľkonočnú nedeľu: ‘My vyhráme, lebo NHS je bijúcim srdcom tejto krajiny.
Je to to najlepšie v tejto krajine. Je to neporovnateľné. Je to ovládané láskou,’” citoval
páter a pokračoval:

Poľsko bude zasvätené Kristovi a zverené Božej Matke

Páter De Malleray oslovil aj totálne potlačenie sviatostnej služby katolíkom vo Veľkej
Británii kvôli pandémii, niečo, čo považuje za „najhoršiu pohromu na svete“ a povedal:

Varšava, 30.4.2020(kath.net/pl) 026 274 – V čase ťažkej doby pandémie predseda Biskupskej konferencie Poľska, arcibiskup Stanisłav Gądecki, v nedeľu 3. mája na Jasnej Góre zasvätí Poľsko Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu a zverí Panne Márii, Kráľovnej Poľska. Oznámil to hovorca BKP páter Paveł Rytel-Andrianik:
„V túto nedeľu arcibiskup Stanisłav Gądecki bude viesť
slávenie na Jasnej Góre, pri ktorom zverí našu domovinu
Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu a Kráľovnej Poľska,
Panne Márii,“ povedal hovorca. Akt zverenia znie o. i. :
„Spolu s Máriou, Pannou a Božou Matkou, Kráľovnou Poľska a našimi patrónmi, prosíme o záchranu našej domoviny v jej dnešnej ťažkej skúsenosti. ...
Dnes ti zverujeme našu domovinu a náš národ, všetkých Poliakov, ktorí žijú v našej vlasti
a v zahraničí. Zverujeme ti celý náš život, všetky naše radosti a utrpenia, všetko, čo sme
a všetko, čo máme, celú našu minulosť, prítomnosť a budúcnosť.“
V národnej svätyni Jasna Góra bolo Poľsko v krízach už viackrát zverené Božej Matke.
Poľskí biskupi tak urobili aj v situácii ohrozenia boľševickou inváziou v r. 1920, po druhej svetovej vojne v r. 1946 vzhľadom na hrozbu komunizmu, k 300. výročiu Ľvovského
sľubu v r. 1956 a aj v r. 1966.
V r. 1979 zveril Ján Pavol II. počas prvej apoštolskej cesty do svojej vlasti Panne Márii
cirkev v Poľsku. Predseda poľského episkopátu zasa 3. mája 2016 zveril poľský národ
Božej Matke pri príležitosti 1050 výročia krstu Poľska.

Kňaz opravuje premiéra: Kristus je ‘bijúcim srdcom krajiny’!
Veľká Británia, 28.4.2020 (LifeSiteNews) 026 273 - Katolícky kňaz jemne opravil britského premiéra Borisa Johnsona vyhlásením:
„Bijúcim srdcom tejto krajiny nie je Národná zdravotnícka služba (NHS), ale Ježiš, Spasiteľ človeka!“
Páter Armand de Malleray, FSSP – z Kňazského
bratstva sv. Petra, ktoré založil sv. Ján Pavol II. v r.
1988 -to povedal v homílii k Dobrému pastierovi
vo Svätyni Panny Márie v anglickom Warringtone.
„Iste súhlasím s premiérom Borisom Johnsonom
v jeho chvále lekárov a sestierbritskej

„S rešpektom voči premiérovi ako katolícky kňaz, ako pastier duší, musím vyhlásiť, že
bijúce Srdce tejto krajiny je v našich svätostánkoch. Toto bijúce Srdce sa nazýva Ježiš,
Spasiteľ ľudí, Iesus Hominum Salvator, alebo iniciálkami IHS.“

„Pastieri to nesmú zľahčovať. Pastieri sa nesmú pokúšať to ospravedlňovať, či nejako
uzmierujúco vysvetľovať. Pastieri musia plakať pre takéto zlo a pastieri musia byť aktívne
prezentovať vláde duchovné potreby svojich ovečiek!“
V situácii „lock-down“vo Veľkej Británie sa stalo každý týždeň rituálom oslavovať NHS
a iných pracovníkov.Verejnú oslavu Boha však zakázali. Katolíci a iní kresťania majú
zakázané vstúpiť do kostolov čo len na modlitbu. No supermarkety a potratové centrá sú
otvorené. Páter to komentuje nasledovne:
„Ako je možné, že hlavné potratové centrum Mary Stopes sa takto pýši na webovej stránke: ´Opatrenia proti covid-19 nezasiahli naše kliniky potratovej starostlivosti. Vy SMIETE
navštíviť naše kliniky.´ Aj samotná NHS posiela ženy na potrat do týchto kliník. ... Priatelia moji, kto môže ignorovať zabíjanie nevinných detí?...“
Páter potom porovnal 20000 mŕtvych na koronavírus s počtom potratov vo Veľkej Británii každý rok: 209000!Zdôraznil, že lekári a sestry sú priamo zodpovedné za tieto úmrtia:
„Úmrtia potratom nie sú výsledkom úsilia lekárov a sestier, ale ich svojvoľným
a osobným zásahom. Úmrtia potratom nie sú nehody spôsobené zanedbaním starostlivosti
lekármi. Naopak považujú sa za ústredné v poslaní a étose NHS a štátu.“
De Malleray dal do protikladu lichotenie premiéra voči NHS s jeho zlyhaním poďakovať
sa Bohu, čiveriacim, čo sa za neho modlili, keď bol v nemocnici s nákazou a dodal, že to
ukazuje duchovný rozklad britskej spoločnosti:
„To, že na Veľkonočnú nedeľu, keď svet slávi vzkriesenie Pána, premiér ako kedysi pokrstený katolík nemá jediné slovo vďaky Pánovi za záchranu života a za modlitby a obety
mnohých kresťanovza neho, ukázalo, ako dramaticky sme stratili kontakt
v nadprirodzenými realitami.“
„Dobrí pastieri medzi klérom po príklade nášho Pána ,modlitbou a obetou robia všetko
pre to, aby veriaci mali znova prístup do kostolov. Pán – Spasiteľ človeka - prosí každého
kňaza, aby prinášal sviatosti jeho ovciam. Dobrí pastieri budú pripomínať svojim ovečkám, že ich telá sú stvorené pre ich duše, a že jediný vírus, ktorý dokáže zabiť dušu, je
hriech a že jedinou nápravou hriechu je IHS – Ježiš – Spasiteľ človeka.“

Páter vyjadril vďaku biskupom Anglicka a Walesu , že radili kňazom ponúkať omšu počas pandémie denne aj bez veriacich, pretože:
„Svätá omša je primárne konaním Krista a liturgické slávenia sú verejné svojou povahou, no naše osamelé omše sú stále ešte na prospech Božiemustádočku, našich diecéz,
univerzálnej Cirkvi a nás celebrantov!“

Biskupi USA a Kanady zasvätia svoje národy Panne Márii
USA, 28.4.2020 (LifeSite News) 026 272 - Katolícki biskupi USA a Kanady spoločne
znovu zasvätia svoje národy Preblahoslavenej Panne Márii a požiadajú o jej príhovor
v boji proti globálnej pandémii koronavírusu.

„Každý rok Cirkev v máji prosí o špeciálny príhovor Božej Matky. Tento rok chceme
prosiť Pannu Máriu ešte vrúcnejšie, keďže čelíme
spoločne účinkom globálnej pandémie,“ uviedol
arcibiskup José Gomez, predseda Konferencie katolíckych biskupov USA v liste všetkým americkým biskupom.
„Po dohovore s vedením Kanadskej katolíckej
konferencie biskupov sa stretol výkonný výbor
KKB USA a potvrdil ako vhodný termín 1. máj
2020 o 12.00 hod. na zasvätenie nášho národa Panne Márii pod jej titulom Matka Cirkvi. V ten istý
deň tak urobia aj naši bratia na severe a zasvätia jej Kanadu. To poskytne cirkvi príležitosť modliť sa k Panne Márii za stálu ochranu zraniteľných, za uzdravenie chorých
a za múdrosť pre tých, ktorí pracujú na liečbe strašného vírusu.“
Naliehavo potrebný oddych
„Práve v časoch väčšej záťaže a psychického tlaku je nedeľa ako voľný deň nevyhnutná.
V čase kríze sme zamestnancom obchodov ďakovali. Teraz, keď sa vraciame k normálu,
sa špekuluje ako zobrať ich rodinám jediný voľný deň,“ uvádza Aliancia za voľnú nedeľu. (Link: www.freiersonntag.at)

