Oznamy:

Týždeň po 5. veľkonočnej nedeli, cyklus „A“

- Upratovanie Hertník v termíne 16.5. - 22.5.2020 - Ciglariková 55,Kurucová 56, Stopková 57, Michaleková
60.
- Pokyn pre birmovných rodičov - aj je birm. rodič v karanténe v zahraničí, nech je zastúpený zástupcom alebo
si zvoľte iného birmovného rodiča.
- Omše pre deti, birmovancov, seniorov - na omši prítomná rodina, na úmysel ktorej sa slúţi sv. omša.
- Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí - predbeţný termín 1. sv. prijímania - 28. jún 2020.
- Birmovka 7. júna 2020.
- Spovedanie pred alebo po sv. omši v sakristiách - vchod a východ vţdy zvonku.
- Bohuznáme osoby obetovali na kostol 20 + 20 eur. Pán Boh zaplať za milodary!

11.05.2020 Pondelok Pondelok
po 5. veľkonočnej nedeli
alebo Blahoslavenej Sáry
Salkaháziovej, panny a mučenice
(ľubovoľná spomienka)

16:00
17:15

Hertník (+deti - č. 202)
Bartošovce (+Ladislav - č. 59)

16:00

Bartošovce - NA SV. OMŠI 1. - 4. roč. a 5. - 9.
roč. (za duše v očistci - č. 140)
Hertník - NA SV. OMŠI 1. - 4. roč. a 5. - 9.
roč. (zdr., B. poţ. pre Evu - 50 rokov - č. 68)
- po sv. omši stretnutie s rodičmi
prvoprijímajúcich!

12.05.2020 Utorok
Utorok po 5. veľkonočnej nedeli
alebo Svätých Nerea a Achila,
mučeníkov
alebo Svätého Pankráca, mučeníka
(ľubovoľná spomienka)

17:30

13.05.2020 Streda
Streda po 5. veľkonočnej nedeli
alebo Blahoslavenej Panny Márie
Fatimskej
(ľubovoľná spomienka)

10:00
11:00

Hertník (+Adamko - č. 254)
Bartošovce (zdr., B. poţ. Karolíny, Mia a Lilly č. 65)

16:00
17:15

Hertník (+rodín - č. 10)
Bartošovce
(+Filip,+Helena,+Mária,+Ján,+ostatní členovia
rodiny - č. 54)

16:30

Bartošovce - NA SV. OMŠI BIRMOVANCI
(+rodiča - č. 252)
Hertník - NA SV. OMŠI BIRMOVANCI
(poďakovanie za dar ţivota Niny a poţ. pre celú
rodinu - č. 61)

14.05.2020 Štvrtok
Svätého Mateja, apoštola
(sviatok)

15.05.2020 Piatok
Piatok po 5. veľkonočnej nedeli

18:00

16.05.2020 Sobota
Svätého Jána Nepomuckého,
kňaza a mučeníka
(spomienka)

17.05.2020
NEDEĽA
6. Veľkonočná nedeľa, cyklus
„A“

11:00

sobáš - Bartošovce (Juraj Horváth - Sabína
Skalová)

15:00
16:15

Bartošovce - SENIORI
(+Mária,+Andrej,+Helena,+Jozef - č. 14)
Hertník - SENIORI (zdr., B. pomoc a ochranu
pre Jozefa s rod. - č. 187)

08:45

Bartošovce (zdr., B. pomoc a B. poţ. pre rodinu
- č. 184)

10:00

Hertník (za veriacich)

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV.
KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ
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HerBartnícek
V čase krízy dôveruj Bohu

Ţivot ohrozujúci koronavírus sa šíri a postihuje už takmer celý svet. Situácia je
síce neporovnateľná s nebezpečenstvom a hrôzami vojny, no prežívaná
bezmocnosť je rovnaká. V tejto nedobrovoľnej izolácii však máme jedinečnú
šancu upriamiť svoju pozornosť na dôležité veci v našom živote bez toho, žeby
nás pritom rozptyľovala moderná doba.Veriaci človek si uvedomuje, že jeho život
je v Božích rukách. Na zemi nemáme trvalý domov. Po smrti sa musíme pred
Božou súdnou stolicou zodpovedať zo svojich skutkov a z toho, akým smerom sa
uberal náš život. Na Božie milosrdenstvo sa môžeme spoliehať v živote aj v smrti
len vtedy, ak sa mu celí zveríme a odovzdáme.
Vložme teda všetku svoju nádej počas tohto Veľkonočného obdobia v Boha. Jeho
Syn je Božím služobníkom, ako sa hovorí v proroctvách Starého zákona: „On
niesol naše neduhy, vzal na seba naše bolesti“ a preto o Ježišovi vyznávame
„Jeho rany nás uzdravili.“(Iz 53,4)
Aj keď urobíme v medicíne všetko čo sa dá a použijeme rozum, ktorý nám dal
Boh, aby sme optimalizovali svoje životné podmienky, ešte stále dosiahneme iba
hranice svojich možností. Nevieme síce kedy, ale vieme, že hodina nášho
odchodu z tohto sveta príde. Apoštol Pavol mal pred očami úbohosť a biedu
celého ľudstva, keď píše mladej Cirkvi v Ríme: „A myslím, že utrpenia tohto času
nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť ... samo
stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve
Božích detí“ (Rim 8,18-21).
Pred svojím utrpením a smrťou na kríži náš Pán upokojoval svojich učeníkov, aby
sa nebáli a nepodliehali zmätku, slovami: „Vo svete máte súženie. Ale dúfajte, ja
som premohol svet“ (Jn 16, 33).
(Gerhard Cardinal Müller)

-------------------------------------------------------------------------------------------------Verejné bohoslužby s obmedzeniami máj 2020
Na základe usmernení Úradu verejného zdravotníctva a v jednote s vyhlásením
Konferencie biskupov Slovenska k aktuálnej situácii v pastorácii,
vám ponúkame niekoľko súhrnných informácií.

Rozostupy a dištanc
Účasť na bohosluţbách nie je povinná. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej či
sviatočnej sv. omši. Verejné bohosluţby sa počas trvania opatrení musia sláviť
v obmedzenom reţime. Vo vnútornom priestore kostolov zabezpečte a podľa inštrukcií
KBS presne vyznačte miesta na sedenie v kaţdej druhej lavici, resp. v kaţdom druhom
rade stoličiek so zachovaním odstupu 2m medzi osobami. Je na vašom zváţení, akým
spôsobom zabezpečíte rešpektovanie interiérových kapacít. Niektorí kňazi vyuţijú
nahlasovanie cez lístky, iní si moţno určia sluţbu (so slušným a maximálne empatickým
vystupovaním) pri vchode do kostola a keď bude kostol kapacitne naplnený, poprosia
ďalších prichádzajúcich, aby zostali vonku, kde sa zabezpečí aspoň zvukový prenos. Aj
vonku je potrebné dodrţať rozostupy.
Dezinfekcia a rúška
Pred vstupom do kostola je potrebné zabezpečiť dezinfekciu rúk a dohliadať na nosenie
rúšok. Svätenička a lavice musia zostať prázdne. Vetranie priestorov a dezinfekcia
kľučiek či iných dotykových plôch je tieţ nevyhnutnosťou. K vchodom do kostola si
môţete vyvesiť ikonky, ktoré vám zasielame v prílohe. Tie budú upozorňovať
a pripomínať platnosť opatrení. Aj celebrant s asistenciou odteraz musia mať rúška.
Príhovory
Príhovory, a teda i homília, nesmú byť príliš dlhé, aby sa čas sv. omše nenaťahoval. Ţiada
sa nevyhnutná stručnosť.
Sv. prijímanie na ruku
Sväté prijímanie sa v tomto čase podáva na ruku a malo by sa podávať aj v exteriéri, ak
bude potreba – aby ľudia, ktorí stoja vonku, nemuseli prechádzať celým kostolom
dopredu. Aj v rade na sv. prijímanie musíme dodrţať predpísaný odstup. V krátkom
poučení pred sv. omšou vysvetlite veriacim potrebné detaily. Odloţme dokazovanie
pravovernosti a buďme za jedno s diecéznym biskupom. Vysvetlite veriacim, ţe toto
výnimočné (dočasné) prijímanie na ruku v tomto ťaţkom období nie je hriech, a ţe Jeţiš
sa neštíti nášho tela, dokonca, on sa narodil v špinavej maštali. Jediná prekáţka
k hodnému sv. prijímaniu je nečisté ľudské srdce. Kto by z váţneho zdravotného dôvodu
nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohosluţbou, a príde
na sväté prijímanie na záver, ako posledný.
Omša pre seniorov
Ak sa dá, pridajte sväté omše. Jedna nedeľná omša pre seniorov by mohla byť vyhradená
pre seniorov nad 65 rokov (zohľadnite vekové zloţenie vo farnosti). Ak seniori budú mať
mladší sprievod, ten nech radšej zostane vzadu alebo vonku.
Slávenie v exteriéri
Ak sa rozhodnete sláviť sv. omšu vonku, kde je to istotne hygienickejšie, aj tam je
potrebné zachovať odstupy a dbať o to, aby sa nezhromaţdilo príliš veľa ľudí, pretoţe
stále platí zákaz zhromaţďovania.
Prvé sväté prijímanie
Pri zachovaní všetkých uvedených podmienok si podľa moţností a poprípade aj na
viackrát naplánujte slávnosti prvého svätého prijímania. V Košickej arcidiecéze, veríme,
ţe budeme postupovať spoločne, a budeme aj prvoprijímajúcim deťom v tomto kritickom
období (do odvolania) podávať sv. prijímanie na ruku.

Dodrţme to a vyhnime sa zbytočným situáciám, ktoré budeme musieť spätne riešiť. Ak
by ste predsa len chceli zachovať beţnú formu, musíte si termín 1. sv. prijímania preloţiť
na obdobie, kedy budú aktuálne opatrenia uvoľnené.
Sviatosť zmierenia
Spovedá sa v upravených spovedniciach (kňaz je uzavretý a oddelený, penitent je
v otvorenom priestore), alebo v exteriéri. Spovedné miestnosti nie sú teraz vhodným
prostredím na vysluhovanie sviatosti zmierenia.
Birmovanie
Slávnosti birmoviek začneme realizovať od 16.5.2020 podľa programu, ktorý je poslaný
na farské úrady.

S pozdravom a požehnaním
X Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita
X Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup

bliţšie odporúčania KBS:
https://m.tkkbs.sk/mview.php?cisloclanku=20200504033
-------------------------------------------------------------------------------------------------Usmernenie + Druhé kolo podávania prihlášok na TF KU 2020/2021
I. Usmernenie
Hlavný hygienik SR Ján Mikas v utorok večer vydal zoznam opatrení týkajúcich sa
obnovenia verejného slávenia bohosluţieb.
Jedným z týchto opatrení je: „zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov
spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre“.
Teda „pravidlo zdruţeného sedenia ľudí z jednej domácnosti“ aj v interiéri kostola je
povolené.
II. Druhé kolo podávania prihlášok na TF v Košiciach, KU v Ružomberku v
akademickom roku 2020/2021:
1. v bakalárskych študijných programoch (sociálna práca, štúdium rodiny a sociálnej
práce, učiteľstvo predmetu náboţenská výchova, učiteľstvo filozofie v kombinácií a
učiteľstvo etickej výchovy v kombinácií)
2. v magisterských študijných programoch (katolícka teológia, sociálna práca, učiteľstvo
predmetu náboţenská výchova, učiteľstvo náboţenskej výchovy v kombinácií, učiteľstvo
filozofie v kombinácií a učiteľstvo etickej výchovy v kombinácií)
Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium: do 15. augusta 2020.
Odporúčame vyuţiť e-prihlášku (https://e-prihlaska.ku.sk). Podmienky podania prihlášky platia
ako v prvom kole. Všetky informácie sú na stránke www.tf.ku.sk
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