9. Týždeň v Cezročnom období, cyklus „A“
- Upratovanie Hertník v termíne 6.6. - 12.6. 2020 Antolová 71, Micheľová 72, Šofranková 73, Dankovičová 75
- Zbierka masmédia: spolu 640 eur, Hertník 302, Bartošove 338 eur. Pán Boh zaplať za milodary.

01.06.2020 Pondelok
Preblahoslavenej Panny Márie,
Matky Cirkvi
(spomienka)
- Svätodušný pondelok - votívna sv.
omša o Duchu Svätom!
02.06.2020 Utorok
Utorok 9. týždňa v Cezročnom
období
alebo Svätých Marcelína a Petra,
mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)

17:00

Bartošovce (zdr., B. poţ. pre Margitu
Gerčáková - č. 158 - 70 rokov)

18:15

Hertník (za veriacich/z Nanebovst. P./20)
SKÚŠKA BIRM. (ostatní nevyskúšaní
birmovanci, aj z Bartošoviec)

08:00

B. (+Rozália Pavličková - č. 113/III.) 1. - 4.
roč. - sv. omša + katechéza

10:00

Hertník (zdr., B. poţ. Margity - č. 223) 3. - 4.
roč. - sv. omša + katechéza

08:00

Bartošovce (za ruţencové bratstvo - JÚN/20)

18:00

Hertník
(+rodičia,+Karol,+Rozália,+Helena,+Alexej - č.
17)
Individuálne stretnutia s birm. rodičmi Hertník! /po sv. omši/

04.06.2020
1. štvrtok
Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza
(sviatok)

08:00

Hertník (za ruţencové bratstvo - JÚN/20)

18:00

Bartošovce (zdr., B. poţ. za deti a krstné deti s
rod. - č. 30)
Individuálne stretnutia s birm. rodičmi Bartošovce! /po sv. omši/
SKÚŠKA BIRM. (posledná!)

05.06.2020
1. piatok
Svätého Bonifáca, biskupa
a mučeníka
(spomienka)

16:30

Hertník (zdr., B. poţ. a poďak. pre Martinu 40 rokov - č. 19)

18:00

Bartošovce (za veriacich - neNajsv.
Troj.//7.6.20/A)
PO SV. OMŠI GENERÁLNY NÁCVIK
BIRMOVANCOV

03.06.2020 Streda
Svätých Karola Lwangu
a spoločníkov, mučeníkov
(spomienka)

06.06.2020
1. sobota
Sobota 9. týždňa v Cezročnom
období
alebo Svätého Norberta, biskupa
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

07.06.2020
1. NEDEĽA
Najsvätejšej Trojice
(slávnosť), cyklus „A“

17:00

09:00 - 10:30 - Spovedanie pred birmovkou
(birmovanci, rodičia, birm. rodičia a členovia
rodín - spovedáme dvaja - traja) Hertník prichádzame zvonku a vychádzame vonku!
————————————————————Hertník - kaplnka Najsv. Trojice (zdr., B.
poţ. a poďak. pre Jakuba - 18 rokov - č. 331)

08:30

Hertník (za Bratstvo Boţ. Srdca - VI./20)

11:30

Bartošovce - Udeľovanie sviatosti birmovania
(za birmovancov) BB

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV.
KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

JÚN 2020
Číslo 299

HerBartnícek
Je BIBLIA knihou kníh?? Prečo veriť tejto prastarej knihe?
Mnohí pseudovedci a pochybovači tvrdia: „Je to len obyčajná kniha a keďže sú v nej
všetky možné hriechy, tak nemôže byť Bohom inšpirovaná! A ktovie, či je presná, keď ju
toľkokrát prepisovali... tak ako je to?“ odpovedá nám don Jozef Luscoň.
Biblia je literárny zázrak! Písali ju viac ako1600 rokov. Medzi jej autorov môţeme
zaradiť kráľa, pastiera, filozofa, básnika, vojvodcu, utečenca, roľníka, politika, učenca,
garbiara, rybára, daniara... písala sa v mestách, dedinách, palácoch, v divočine, na púšti,
vo väzení, vo vyhnanstve, počas vojny aj v mieri. Tvorila sa na troch kontinentoch, v
troch jazykoch a hovorí o tisíckach rôznych tém. Ale aj pri takej rozmanitosti tvorí celok
a ten prezentuje jeden veľký príbeh, ktorý nám o nás a o všetkom podstatnom vyrozprával
BOH.
Nevznikli chyby pri prepise Biblie? Ani nápad! Ţidia pri jej prepise písali do presného
počtu stĺpcov širokých tridsať písmen. Zvitok mal presný počet riadkov v stĺpci. Písmená
sa nesmeli prekrývať a medzera medzi nimi sa merala šírkou vlasu alebo nitky. Na konci
sa písmená spočítali a porovnali s originálom. Ak sa pritrafila čo len najmenšia chyba,
celý zvitok sa spálil. A nielen to. Písmeno v strede celej Biblie bolo vypočítané a
označené. V prepise musel sedieť počet písmen, teda kaţdé písmeno muselo byť na tej
istej pozícii ako v origináli! Fantastické!
Aj obsah je fantastický. BOH nám v nej zjavil také veci, ktoré sa stali na zemi i v nebi...
a nielen to, udalosti z Písma dokáţu doslova oţiť. Podstata biblických príbehov zostáva
medzi nami i po tisícoch rokoch. Ľudia sa zmenili, ale ţivotné princípy, ktoré sú v Biblii
uvedené, sú stále tu a majú silu ovplyvniť náš ţivot.
Biblia je pre nás zdrojom múdrosti a sily. No najväčšiu hodnotu má v tom, ţe kto
podľa nej ţije, môţe sa po smrti vrátiť do nebeskej vlasti, medzi „svojich“ a zaručene
uvidieť Boţiu tvár.
Zhrnuté:
*Biblia je napísaná svätopiscami z vnuknutia a inšpirácie BOHA. ON ich viedol, aby nám
zanechali všetko dôleţité ku spáse. Tieto pravdy sú platné naveky!
*BOH sa nám v Biblii ukázal taký, aký je. Tu je pravda o ňom, o človeku a o ţivote!
*Biblia odpovedá na otázku Prečo?, veda na otázku Ako?, a nie sú proti sebe!
*Biblia hovorí o tom, ako by to malo vyzerať v našom srdci a mysli, aký vzťah máme
mať s BOHOM.
*Biblia je neomylná vo veciach viery a mravov. Jej posolstvá máme objavovať a
dekódovať. Nesmieme si ju vykladať podľa svojich teórií, ale pod vedením učiteľského
úradu Cirkvi, ktorý je tieţ neomylný vo veciach viery a mravov.

*Z Biblie sa nesmú „vytrhávať“ vety, ale má sa chápať v celku a v BOŢOM DUCHU!
*Biblia nie je príručka fyziky, chémie či dejín... preto v nej nemáme hľadať to, čo v nej
nie je!
(Jozef LUSCOŇ, Kresťan má byť kvas a nie trkvas!)

Inšpirácie pre rodičov
V tomto týţdni som dostal e-mailom jednu myšlienku na obrázku, pri ktorej ma aţ
„cuklo”. Na obrázku bola ţena - matka v staršom veku a v slzách. V popredí bol text:
“Nikdy nezvyšuj hlas na človeka, ktorý ťa naučil hovoriť.” Naozaj, všetko je o výchove.
V týchto časoch rodičia trávia veľa času so svojimi deťmi... Aby sa vyhli azda takej
skúsenosti ţeny z vyššie spomenutého obrázku, ponúkame niekoľko dôleţitých inšpirácií
k výchove:
1. Katechizmus Katolíckej cirkvi: „Rodičia sú prví zodpovední za výchovu svojich detí.
Túto zodpovednosť dosviedčajú predovšetkým tým, ţe vytvárajú rodinu, kde vládne ako
pravidlo neţnosť, odpustenie, úcta, vernosť a nezištná sluţba. Výchova si vyţaduje učiť
sa odriekaniu, zdravému úsudku a sebaovládaniu ako podmienkam kaţdej pravej
slobody. Rodičia majú svoje deti učiť, aby podriaďovali „materiálne a prirodzené
[dimenzie]... [dimenziám] vnútorným a duchovným“. Rodičia majú veľkú zodpovednosť
aj za to, aby dávali svojim deťom dobrý príklad. Keď budú vedieť pred nimi uznať svoje
chyby, budú ich môcť aj lepšie viesť a naprávať.“
2. Starý zákon: „Kto miluje svojho syna, často ho tresce a syn mu bude neskôr potechou.
Kto si dobre vychováva syna, bude mať z toho osoh.“ (Sir 30, 1-2)
3. Nový zákon: „A vy, otcovia, nedráţdite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich
prísne a napomínajte ich v Pánovi.“ (Ef 6, 4)
4. Svätý Josemaría Escrivá: „Dobre vychovať svoje deti je pre rodičov ten najlepší
biznis na svete.“
5. Benedikt XVI.: „Obraciam sa na vás, drahí rodičia, s prosbou, aby ste v prvom rade
navţdy zostali pevní vo svojej vzájomnej láske: toto je prvý a veľký dar, ktorý vaše deti
potrebujú, aby mohli rásť vyrovnane, nadobudnúť dôveru v seba samých, veriť v ţivot a
aby sa aj ony samy naučili ţiť podľa autentickej a veľkodušnej lásky.“
6. Sv. Ján Zlatoústy: „Staráme sa o svoje kone a voly viac ako o svoje deti.“
7. Sv. Alfonz de"Liguori: „Na čo je dobré poučovanie slovami, keď deti vidia váš zlý
príklad činmi?“
8. Sv. Monika: „Zasväť svoje dieťatko ešte pod srdcom Bohu a vytrvalo sa zaň modli!“
9. Sv. Ján Zlatoústy: „Často mnoho otcov robí všetko pre svojho syna, aby mal dobrého
koňa, nádherný dom alebo drahé nehnuteľnosti, ale o to, aby mal dobrú dušu, sa stará
máloktorý z nich.
10. Pápež František: „Keď svojmu dieťaťu poviete: „Vyjdeme hore po
schodoch,“vezmete ho za ruku a krok za krokom vystupujete, tak je to dobré. Ale keď mu
poviete: „Hore!“ „Ale ja nemôţem!“
„Choď!“, tak to znamená deti dráţdiť, teda chcieť od nich niečo, čoho nie sú schopné.
Vzťah medzi rodičmi a deťmi teda vyţaduje múdrosť a veľkú vyváţenosť.“
11. Sv. don Bosco: „Výchova? Rozum, náboţenstvo, láskavosť.“
(upravené podľa: www.cestaplus.sk)

Dobrodružstvo s Bohom
V roku 1930 sa muţ menom Frank Laubach vyštveral na Filipínach na vrchol kopca
Signal Hill. Bol sklamaný ţivotom a nevedel ako ďalej. Svoju kariéru pokladal za ţivotný
neúspech. Dúfal, ţe sa stane rektorom niektorej vysokej školy. Príleţitosť sa mu aj
naskytla, ale zo zdvorilosti hlasoval za svojho oponenta – a o tento post prišiel rozdielom
jedného hlasu. Tri Frankove deti zomreli na maláriu. Spolu s manţelkou a posledným
dieťaťom sa radšej presťahoval na miesto vzdialené od ich domova takmer 1500 km.
Ľudia, ktorým chcel pomôcť, ho odmietli. Zdalo sa mu, ţe Boh je strašne ďaleko.
Frank sa celý zúfalý posadil a pokúsil sa rozprávať s Bohom. Vtedy sa zvyknú diať
zázraky a skutočne, Boh tam k nemu prehovoril. Vyzval ho, aby so zvyškom svojho
ţivota urobil experiment – odovzdal ho Bohu, ţil a chodil s ním. Cieľom bolo neustále sa
rozprávať s Bohom a byť dokonale vnímavý na jeho vôľu. A podľa toho sa Frank
Laubach riadil zvyšných 40 rokov svojho ţivota. Napísal: „Najúţasnejším objavom
môjho ţivota bolo, ţe nemusím čakať na slávnu chvíľu, ktorá príde niekedy v budúcnosti.
Nebo môţem preţívať uţ teraz. A nielen ja. Môţe ho okúsiť ktokoľvek a kedykoľvek.
Boh rád experimentuje. V tejto chvíli prebiehajú na celom svete stá milióny takých
experimentov. A Boh sa pýta: Dokedy mi tento muţ a táto ţena dovolia v tom
pokračovať?“
Frank Laubach odovzdal svoj ţivot Bohu a dovolil mu, aby aj s jeho ţivotom
experimentoval. Vo svojich knihách načrtáva desiatky spôsobov, ktoré mu minútu čo
minútu pomáhajú uvedomovať si, ţe Boh je s ním po celý deň. Spoločenstvo s Bohom
pomohlo Frankovi vrátiť sa späť do sveta. Jeho ţivot sa stal neuveriteľným poţehnaním
pre iných. Veril, ţe pravou skúškou skutočného duchovného ţivota je to, či ťa vedie k
sýteniu hladných a navštevovaniu chorých, k štedrosti v chudobe a k sluţbe ľuďom, ktorí
potrebujú pomoc. Frank sa stal vodcom celosvetového hnutia za odstránenie
negramotnosti. Bol otcom myšlienky, ţe kaţdý má učiť kaţdého. Stal sa poradcom
amerických prezidentov. Bol tieţ jedným z prvých tvorcov zahraničnej politiky
Spojených štátov po druhej svetovej vojne – najmä Maršalovho plánu, ktorý sa zaoberal
výstavbou úplne zničených miest. Tajomstvo jeho úspešného ţivota bolo úplne
jednoduché – odpovedal na Boţie volanie. V jeho prípade to nebol horiaci ker (ako u
Mojţiša) ani plavba vo veľrybe (ako v prípade Jonáša), ani odchod z colného úradu (ako
u Matúša). Jeho Boh povolal, aby kaţdý okamih svojho ţivota preţíval v dôvere v Jeţiša.
Kaţdý deň a kaţdú chvíľu – neprestajne – komunikoval s Bohom. Podobne ako Eunoch,
aj on chodil s Bohom.
Boh ťa pozýva, aby si s ním aj ty preţil rovnaké dobrodruţstvo. Ako mu odpovieš?
Hľadať smer ţivota u Boha je určite správne, ale rozhodnutie je v konečnom dôsledku
naša zodpovednosť.
(Kurt D. Bruner: Ţivot je zaujímavý)

Oznamy
- V tomto týţdni bude prvopiatková spoveď spojená so spovedaním pred udeľovaním birmovania.
Pred každou sv. omšou budem 1/2 hodinu k dispozícii.
- Keďţe ešte stále nie sú pre verejnosť otvorené sociálne zariadenia, k chorým prídem len
individuálne vo váţnom prípade, zhoršený zdravotný stav, pred operáciou alebo pred odchodom
do nemocnice.
- Individuálne stretnutia s birmovnými rodičmi s miestom bydliska farnosti Hertník a dekanátu
Bardejov: streda Hertník, Bartošovce štvrtok po sv. omši.

