Týždeň po 7. veľkonočnej nedeli, cyklus „A“
25.05.2020 Pondelok
Pondelok po 7. veľkonočnej
nedeli
alebo Svätého Bédu Ctihodného,
kňaza a učiteľa Cirkvi
alebo Svätého Gregora VII.,
pápeža
alebo Svätej Márie Magdalény de’
Pazzi, panny
(ľubovoľná spomienka)

17:00

Hertník (za +Františkov - č. 206)

18:15

Bartošovce (+František Jutka - 1. výr. - č. 169)
- PO SV. OMŠI SKÚŠKA BIRMOVANCOV

26.05.2020 Utorok
Svätého Filipa Neriho, kňaza
(spomienka)

16:30

Bartošovce - NA SV. OMŠI 1. - 4. roč. a 5. - 9.
roč. (+Pavol,+Anna,+Jozef,+Mária - č. 71)

18:00

Hertník - NA SV. OMŠI 1. - 4. roč. a 5. - 9.
roč. (zdr., B. pož. pre Miroslava - 45 rokov - č.
51)
- PO SV. OMŠI SKÚŠKA BIRMOVANCOV

27.05.2020 Streda
Streda po 7. veľkonočnej nedeli
alebo Svätého Augustína
z Canterbury, biskupa
(ľubovoľná spomienka)

08:00

Hertník (+Koloman - č. 2)

28.05.2020 Štvrtok
Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli

17:00

Hertník (+Magdaléna Petejová - pohr.)

18:15

Bartošovce (...)
- NA SV. OMŠI BIRMOVANCI
- PO SV. OMŠI SKÚŠKA BIRMOVANCOV

16:30

Bartošovce (úmysel z Nanebovst.
Pána_21.5.20_A/št-za veriacich)

18:00

Hertník (zdr., B. pož. Jany, Zuzky a Patrície č. 226)
- NA SV. OMŠI BIRMOVANCI
- PO SV. OMŠI SKÚŠKA BIRMOVANCOV

08:00

Hertník (úmysel rod. Imricha Stachuru)

17:00

Bartošovce (za ružencové bratstvo - VI./20)
/SENIORI+ostatní/
Euch. adorácia za účasti modlitbových
spoločenstiev /17:45 - 18:45/ Bartoš.

08:15

Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Máriu - č.
187) /SENIORI/

09:30

Bartošovce (zdr., B. pož. pre Eriky a Františky s
rod. - č. 54)

10:45

Hertník (za veriacich)

29.05.2020 Piatok
Piatok po 7. veľkonočnej nedeli
alebo Svätého Pavla VI., pápeža
(ľubovoľná spomienka)

30.05.2020 Sobota
Sobota po 7. veľkonočnej nedeli

31.05.2020
NEDEĽA
Zoslanie Ducha Svätého
(slávnosť), cyklus „A“

Hertník (zdr., B. pomoc pre
Vladimíra - č. 251)
(sv. omša bez verejnosti)

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV.
KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

MÁJ 2020
Číslo 298

HerBartnícek
O našej nemohúcnosti a Božej milosti
Táto Veľká noc bola diametrálne odlišná od toho, na čo sme boli zvyknutí. Karanténa,
opatrenia a slávenie bohoslužieb bez účasti veriacich nám priniesli doposiaľ nevídanú
situáciu. Na čas sme prešli z jedného extrému do druhého. Od ruchu k tichu, od mnohých
povinností k tomu, že zrazu máme obmedzené možnosti. Naraz si oveľa viac
uvedomujeme svoju nemohúcnosť a to, že nie všetko máme pod kontrolou. Tým sa nám
ponúka dôležité poznanie. Spoznávame a preciťujeme, že naše sily sú obmedzené a že
sme v mnohom závislí od iných a od Boha.
Síce sa tým ruší naša ilúzia vlastnej sebestačnosti, no mali by sme byť vďační. Dôvod je
prostý: toto poznanie nás väčšmi otvára pre Boha. Keď zrazu strácajú svoju dôležitosť
naše plány a sme nútení fungovať inak ako doposiaľ, otvára sa nám nový priestor.
Priestor na objavovanie, na zváženie priorít, na prehodnocovanie. Uznávam, vyjsť takto
do ticha a byť v samote so svojimi myšlienkami, ťaživými pocitmi a neistým výhľadom
do budúcna nie je ľahké.
Je to podobné, ako keď si má niekto dať vyčistiť zahnisanú ranu – bolí to, no napokon sa
mu uľaví a rana sa začne hojiť. Tak je to aj s nami; keď zistíme, že v našej moci je toho
málo a mnohé nevieme ovplyvniť, prirodzene sa obzeráme po tom, ktorý má vo svojich
rukách všetko. V poznaní vlastnej nemohúcnosti sme otvorenejší uznať Božiu silu
a ochotnejší s dôverou sa mu odovzdať. Odovzdať v zmysle ponúknuť svoju slabosť
i bezmocnosť Bohu a čakať na jeho odpoveď. To je všetko, čo môžeme urobiť, lebo
sami si na svoje potreby odpovedať nevieme.
Ešte jednu ilúziu by sme potrebovali zrušiť, a to tú, že keď sa toto všetko skončí, život sa
opäť dostane do normálu. Je to podobné, akoby sme povedali, že po Veľkonočnom
období budeme žiť ďalej, ako keby sa nás
zmŕtvychvstanie netýkalo. Bola by to škoda,
nemyslíte? Ak sme teraz dostali tento zvláštny
čas, bolo by márnivé ho nevyužiť. Ak sme
prišli na to, že sme slabí, bolo by hlúpe naďalej
sa tváriť bohorovne. Veď milosti, podobne ako
talenty, nám Najvyšší nedáva nadarmo, ale
preto, aby sme rástli, aby nás obohatil a cez nás
aj iných.
Ak sme si uvedomili, že závisíme na Bohu, tak
dovoľme, aby nás toto poznanie zmenilo.

Odnesme si ho do každodennosti, do mesiacov a rokov, ktoré prídu „potom―. To „potom―
príde – a pripravte sa na to, že to bude dlhý proces, taký dlhý ako jeden ľudský život.
Lebo, koniec koncov, naša najväčšia nemohúcnosť spočíva v tom, že si sami nevieme dať
život ani svätosť. Nuž, a aká je Božia odpoveď? Nesmierna milosť, ktorú vidno na
svätých, a život večný, v ktorý dúfame a o ktorý sa tu na zemi snažíme. Čím viac si
uvedomujeme chudobu vlastných síl, tým viac provokujeme štedrosť Boha, ktorý chce
dať všetko, čo má, a napokon dáva aj seba samého.
Nech nás teda uvedomenie si obmedzenosti našich síl nasmeruje na Boha. Uznajme,
že sme len ľuďmi, a ponúknime mu svoju biedu. Vyčkajme na odpoveď, na jeho
milosť s vierou, že ona príde tak, ako prišiel úsvit nádeje v to nedeľné ráno, keď
Kristus vstal z mŕtvych. A prenesme si poznanie našej závislosti na Bohu, aj keď
príde „potom“ – keď sa život bude navonok vracať do normálu.
(Katarína Adamčáková, Slovo+)
———————————————————————————————————————--

Mami, pomoooc!
Končí sa máj, mariánsky mesiac. Naše prosby – azda viac než po iné
mesiace – smerovali k Panne Márii vo viere, že nás nenechá
opustených vo chvíľach, keď sa nám nohy a srdce chvejú strachom.
Často ma počas tohto mesiaca prenikol pocit úžasu nad Pannou
Máriou – matkou.
Dostala som veľký dar, skvelú mamu, ktorá svojou jemnosťou, súcitom
a chápavosťou pohladí moje srdce. Obzvlášť vo chvíľach, keď sa cíti
osamotené a možno nie celkom pochopené. Keď je moja mama schopná
takej lásky, ako veľmi nás miluje Panna Mária, Božia i naša Matka?
Dostali sme dar, ktorý je mimoriadne vzácny.
Mať za Mamu Pannu Máriu znamená:
Vedomie, že v jej srdci pre nás bude vždy miesto;
kedykoľvek budeme osamotení, ona prichádza a pohládza;
aj keby sa celý svet postavil proti nám, ona nikdy;
nesúdi nás, ale materinsky a láskavo napomína pre naše dobro;
nevyčíta nám, koľko toho v živote vytrpela;
nešíri strach, nemusíme sa báť zavolať ju na pomoc, keď sme po uši
v hriechu, ona príde a povzbudí nás na ceste;
pri nezdaroch a plači si nás berie do náručia a utešuje;
pri úspechoch sa teší s nami a fandí nám;
radí nám, keď sme vystavení ťažkej skúške;
zastane sa nás, keď sme nespravodlivo obvinení;
prihovára sa za nás u svojho Syna;
kam prichádza ona, odtiaľ diabol odchádza;
učí nás, čo znamená byť ženou, matkou;
jej sila sa prejavuje v pokore a poníženosti;
je Kráľovnou neba;
a vždy bude bojovať o našu spásu.
(Zdroj: Internet)

Kresťan by sa mal z frflania a nedostatku radosti spovedať
Akou úľavou je pozorovať potomka, ktorý sa bezstarostne hrá chvíľu po tom, čo
úpenlivo plakal, lebo mal pocit krivdy. Dieťa obklopené
elektronickými hračkami sa vie pútavo zahrať aj s prázdnou
papierovou škatuľkou alebo prázdnym obalom od kozmetiky. Sú
to prchavé okamihy, ktoré mnohí ani nezaregistrujú. Je v tom však
inšpirácia a väčšie čaro, ako chceme pripustiť.
Bežnou odpoveďou na otázku „Ako sa máš?― je výpočet
problémov. Utvrdzovanie sa v ťažkostiach vedie k sústredeniu na
nedostatky a prehnane zatieni radostné stránky života. Ak sa
neviem tešiť z maličkostí, tak sa časom nebudem vedieť tešiť
ani z dôležitých situácií. Športovci trénujú niekoľko hodín denne, aby dosiahli lepší
čas, väčšiu vzdialenosť, viac gólov. Tí najlepší možno aj majú talent, ale rozhoduje
intenzita a dĺžka tréningu. Pokiaľ nebudem trénovať pocit radosti na maličkostiach, tak
nikdy nedosiahnem na veľké slasti. Nemám natrénované.
Nácvik môžem začať uvedomovaním si množstva bežných denných príjemných
okamihov. Poteším sa a poďakujem za to, že som ráno vstal vyspaný, nepadli na moje
obydlie bomby, že mám čo do úst na raňajky, z vodovodu tečie pitná voda, mám
možnosť ísť do práce, cestou nehrozí odtrhnutie nohy nášľapnou mínou, mám priateľov,
ktorým na mne záleží, že svieti slnko, prší alebo mrzne, lebo každý druh počasia je na
niečo vhodný a pre niekoho potrebný. Keď som chorý a nemôžem ráno vstať, alebo
nemám prácu, ešte stále existuje veľa pozitív v živote. Treba ich hľadať, uvedomiť si
ich, ďakovať a tešiť sa. Postupným cvičením sa prepracujeme do pocitu trvalého
úsmevu. Aj keď niečo zlyhá, vždy je v pohotovosti zásoba iných pozitív.
Kresťan by sa mal z frflania a nedostatku radosti spovedať ako z hriechu voči sebe
a šírením nepohody aj voči blížnym.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAMY:
- J. E. Mons. Štefan Sečka oznamuje, že tohtoročná púť pri príležitosti sviatku Navštívenia
Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči dňa 5. júla 2020 nebude. K takémuto
rozhodnutiu ho viedla v prvom rade zodpovednosť za zdravie ľudí vzhľadom na
problematickú situáciu spojenú s pandémiou COVID-19.
- 2. júla 2020 sa plánuje televízny prenos svätej omše z Mariánskej hory. Taktiež bude
možnosť, aby jednotlivé farnosti či skupiny individuálne putovali na Mariánsku horu,
samozrejme pri zachovaní všetkých aktuálnych nariadení a pravidiel.
- Upratovanie Hertník 30.5. - 5.6. 2020: Košutová 66, Cigľariková 68, Kapecová 69,
Bogdaniková 17
- Tretiaci a ročníky 1.,2. a 4. roč. vyučovanie /a katechéza/ cez aplikácie.
- Birmovanci budú dostávať informácie cez FB skupinu. Stretnutia budú vo sv. omšiach.
- Spoveď pred sv. omšou, podľa potreby aj po sv. omši.
- Letné kantrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah dní: Prosby
za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania.
- Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť
Zoslania Ducha Svätého, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
- Po nedeli Zoslania Ducha Svätého sa modlíme Anjel Pána. Veľkonočná svieca sa odloží
ku krstiteľnici.

