Oznamy:

11. Týždeň v Cezročnom období, cyklus „A“

- Spoveď 1/2 hod. pred sv. omšou. Podľa potreby aj po sv. omši.
- Upratovanie kostol Hertník v termíne 20.6.— 26.6.2020:Biľová 83,Biľová 84, Palšová 92,Paľuvová 93.

- Zbierka na organ v Hertníku činila sumu 280, - eur. Pán Boh zaplať za milodary.
- Na slávnosť Božského Srdca Ježišovho môžeme získať úplné odpustky - každý kto sa zúčastní na verejnom
recitovaní modlitby Jesu dulcissime - Najmilší Ježišu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Po sv. omši na slávnosť Božského Srdca bude eucharistická odprosujúca pobožnosť.

15.06.2020 Pondelok
Pondelok 11. týždňa
v Cezročnom období

16.06.2020 Utorok
Utorok 11. týždňa v Cezročnom
období

16:30

Hertník (+Cyril,+Mária - č. 54)

17:45

Bartošovce (+Helena Lazurová - 1. výr. - č. 3)

08:00

Bartošovce (za živých darcov krvi - č. 52)
1. - 4. roč. - sv. omša + katechéza

10.00

Hertník (+Peter Fertaľ - č. 127)
3. - 4. roč. - sv. omša + katechéza
16:00 - 17:15 hod. STRETNUTIE
PRVOPRIJÍMAJÚCICH (Hertník - kostol)

17.06.2020 Streda
Streda 11. týždňa v Cezročnom
období

07:00

Hertník (+Stanislav,+Jozef - č., 258)

08:00

Bartošovce (+Margita,+Jozef - č. 160 - III.)

18:00

Hertník (+Magdaléna Kozačková - č. 148)
16:00 - 17:15 hod. STRETNUTIE
PRVOPRIJÍMAJÚCICH (Hertník - kostol)

16:45

Bartošovce (za bratstvo Božského Srdca - č. 76)
Eucharistická odprosujúca pobožnosť!

18:15

Hertník (+Rudolf - č. 228)
Eucharistická odprosujúca pobožnosť!

20.06.2020 Sobota
Nepoškvrneného Srdca Panny
Márie (spomienka)
- večerná omša z nedele!

07:00

Hertník (+Ján,+Mária,+Agnesa,+Anna - č.
229)

21.06.2020
NEDEĽA
12. nedeľa v Cezročnom období,
cyklus „A“
- Sp. sv. Alojza Gonzágu, reh. neslávi sa!

07:30

Hertník (+Jozef,+Karol,+Mária,+člen. rodiny č. 218)

09:00

Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Martu a
Františka - 70 rokov - č. 157)

10:30

Hertník (za veriacich)

18.06.2020 Štvrtok
Štvrtok 11. týždňa v Cezročnom
období
- večerná omša z nasledujúcej
slávnosti!
19.06.2020 Piatok
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
(slávnosť)
- sv. Romualda, opáta
- Svetový deň modlitieb za
posväcovanie.
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HerBartnícek
DVE SRDCIA...
Božské Srdce Ježišovo a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Týmto dvom srdciam, by
sme mali každý deň venovať aspoň krátku spomienku. Veď skúste zabudnúť na svoje
srdce, skúste sa o neho nestarať, skúste mu nedať potrebné lieky, skúste zastaviť prívod
krvi... čo sa stane? Srdce odumrie. Stratí spojenie s telom. Prestane ho vyživovať.
Ako človek nemôže žiť bez srdca, tak ani kresťan nemôže žiť bez Ježiša a Márie. Ich
verné, pomáhajúce a milujúce srdcia bijú len pre nás. Ak sa človek od nich odpojí, určite
zomrie! A každý veľmi dobre vie, čo to znamená byť na nich
napojený. Vieme, čo to znamená, ale akoby sa nám nechcelo
zostať v tomto spojení. Vyžaduje si to príliš veľa obety a
námahy. Ale ide o náš život! Koľko ľudí chodí popri nás a
zomiera. A ani si to neuvedomujú. Duchovne umierajú, alebo sú
už mŕtvi. O pozemský život sa starajú viac ako o ten, ktorý
príde po ňom, a ktorý bude trvať večne. Zlato vymieňajú za
slamu. Preto: milujme tieto dve srdcia! Snažme sa ich každý deň
potešiť svojím vlastným životom. Upevňujme čo najviac
spojenie s nimi. Nebuďme k nim tvrdí, či
ľahostajní. Nezabúdajme na ne! Ak
milujeme nejakú blízku osobu, chceli by
sme s ňou byť čo najviac a čo najbližšie. Zaľúbenci, alebo snúbenci
majú srdcia blízko pri sebe. Až tak blízko, že cítia ich vzájomný
tlkot. Poznajú sa navzájom a ťažko sa im od seba odchádza... Prečo
by sme nemohli mať taký vzťah k Ježišovmu a Máriinmu srdcu?!
Veď nie je hanbou milovať! Hanbou by bolo dávanú lásku
neopätovať, ponúkanú pomoc neprijať, večné šťastie odmietnuť!
Často povieme niekomu, že ho budeme navždy milovať. Sľúbime
mu lásku a vernosť a častokrát to myslíme aj úprimne. Ale sme
ľudia, žijeme na zemi a vplýva na nás mnoho vecí. Jedine Ježiš a
Mária vedia dodržať svoje slovo na 100%! Jedine oni môžu naozaj povedať: neopustím
ťa, budem tu vždy pre teba, milujem ťa! Teda prečo nevložiť všetku našu nádej do týchto
dvoch sŕdc, ktoré sú jedinou istotou?! Kto sa ich nepustí, kto sa k nim bude stále utiekať,
kto do nich vloží všetku dôveru a kto sa ich bude snažiť zo všetkých síl milovať... toho
nikdy neopustia, tomu stále pomôžu, tomu budú vždy na blízku a toho určite na koniec
privedú tam, kde bude prežívať večné šťastie. Kiežby teda tieto dve srdcia všetci ľudia
milovali a uctievali tak, ako je to potrebné pre ich spásu...

„Aby Boh spasil človeka, ktorý sa stal obeťou vlastnej neposlušnosti, chcel
mu dať „nové srdce“ verné jeho vôli lásky. Toto Srdce Krista, majstrovské
dielo Ducha Svätého, ktoré začalo biť v Máriinom panenskom lone a ktoré
bolo prebodnuté kopijou na kríži, sa tak pre všetkých stalo nevyčerpateľným
prameňom večného života. Toto Srdce je teraz zárukou nádeje pre každého
človeka.“ (Sv. Ján Pavol II.)

Modliť sa je vstúpiť do Ježišovho Srdca
Slávnosť Božského Srdca je aj dňom zameraným na rast kňazov vo svätosti života. Pri
tejto príležitosti nás pápež František pozýva k osobitnej modlitbe za kňazov: „Modlite
sa za kňazov i za moju petrovskú službu, aby každá pastoračná činnosť niesla pečať tej
lásky, akú má Kristus ku každému človeku.“
„Ježiš nás vidí, miluje nás a očakáva. Celým srdcom a celým milosrdenstvom. Poďme
k Ježišovi s dôverou, on nám vždy odpúšťa.“
Cirkev prostredníctvom svojej modlitebnej siete a intencií (úmyslov), ktoré jej pápež
sám každý mesiac zveruje, hovorí k srdciam mužov a žien našej doby:
„Odpovedáme takto na výzvu Ježiša, ktorý nás žiada, aby sme otvorili naše srdcia
bratom, najmä tým, ktorí sú skúšaní na tele a na duchu. Je dôležité hovoriť o bratoch,
ale existujú dva spôsoby, ako hovoriť o bratoch: alebo im žehnať, čiže hovoriť pekne
o bratoch, alebo klebetiť, ohovárať ich. Ohováranie je zlá vec, nie je od Ježiša. Ježiš
nikdy neohováral. Ale rozprával o bratoch, áno. A modlitba je rozprávanie Ježišovi
o bratoch, povedať: „Pane, (prosím ťa) za tento problém, za túto ťažkosť, za túto
situáciu...“ A toto je cesta jednoty, spoločenstva. Namiesto toho, aby sme ohovárali
iných, lebo to je cesta deštrukcie.“
„Vstúpiť do modlitby znamená vstúpiť s mojím srdcom
do Ježišovho srdca, vykonať cestu do vnútra Ježišovho
srdca, do toho, čo Ježiš cíti, do Ježišových citov spolucítenia,
a tiež vykonať cestu do môjho srdca, aby som zmenil svoje
srdce v tomto vzťahu so srdcom Ježiša.“
Svätý Otec stále pripomína aj potrebu učiť deti modliť sa,
pretože často nevedia ani urobiť znamenie kríža, a to je
vstup do Ježišovho srdca. Je dobré spojiť v modlitbe viaceré
generácie, pretože starí rodičia môžu ukázať príklad mladým
ľuďom, aby kráčali cestou modlitby.
„Schopnosť uvažovať srdcom a tieto skúsenosti starších
predstavujú vzácnu školu, aby sme sa naučili plodnej
metodike v modlitbe príhovoru (orodovania). A toto je
veľkolepá modlitba, príhovor: „Pane, prosím ťa o toto,
prosím ťa za druhého, prihovor sa“. A orodovanie je to, čo robí Ježiš v nebi, pretože
Biblia nám hovorí, že Ježiš sa u Otca prihovára za nás, on je naším orodovníkom, a my
musíme napodobňovať Ježiša, byť orodovníkmi. V priebehu dejín boli najväčší Boží
muži a ženy veľkými orodovníkmi, tak ako Ježiš. Prihovárať sa.“

5 neekonomických dôvodov za voľnú nedeľu
Juraj Šúst

Pre katolíkov existuje povinnosť svätiť nedeľu. Ale čo štát, mal by rešpektovať
nedeľu ako voľný deň od práce, ak zároveň väčšina obyvateľstva nedeľu nesvätí?
Odpoveď na túto dilemu nám pomôže zodpovedať nasledujúca otázka: Pracuje človek
preto, aby žil, alebo žije preto, aby pracoval?
Podľa Maxa Webera, ktorý zadefinoval étos súčasnej modernej spoločnosti, žijeme
preto, aby sme pracovali. V práci podľa neho i napríklad podľa Karla Marxa človek
napĺňa zmysel svojho života. Dovolenka, „day off“ je prestávka v práci. Načerpanie
nových síl – do práce.
Antický a stredoveký človek to videl opačne. Pracujeme preto, aby sme žili. Keď
nadobudneme nevyhnutné prostriedky na zabezpečenie živobytia, môžeme si dovoliť
venovať sa „slobodným“ činnostiam: poznávaniu, filozofii, umeniu, náboženstvu, hre
alebo oslave.
Paradoxne, moderný svet umožnil aj masám žiť slobodný život v antickom zmysle,
nielen aristokratickej elite, ale dnešná spoločnosť celkovo nejaví o slobodný život ducha
záujem. Zväčša sa správa tak, akoby centrom a zmyslom života bola práca
a ekonomická aktivita.
Pre katolíkov z toho môže vyplývať úloha pomôcť otvoriť súčasným ľudom oči, aby
dokázali výdobytky modernity skutočne využiť. Skrátka pomôcť oslobodiť ľudí dnešnej
modernej spoločnosti od totality práce a ekonomického života.
Prvý z piatich argumentov za voľnú nedeľu je najdôležitejší, ale pre sekulárny svet
najťažšie prijateľný. Naopak piaty argument je pre moderný svet azda najľahšie
prijateľný, ale predsa v liberálnych kruhoch zarážajúco opomínaný. Ani jeden
z argumentov sa netýka ekonomickej aktivity. Vlastne spoločným menovateľom
všetkých piatich argumentov je, že existujú aj dôležitejšie veci, ako je ekonomická
aktivita.
1. argument – náboženský
Boh prikázal ľudstvu svätiť posvätný deň (Ex 20, 8). Pracujúci teda majú právo voči
štátu byť uvoľnení od práce v nedele a posvätné dni, aby sa mohli venovať duchovným
aktivitám a plniť si povinnosti voči Bohu. Veď človek nežije pre tento svet, ale pre
večný život (Rerum novarum 40 – 41).
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

Novokňazi 2020
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. (Ž 33, 22)
Z Božej milosti Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita ustanoví na službu
diakonov a vysvätí do služby kňazov týchto svätencov: V piatok 19.06.2020 o 10.00
hod. v katedrále sv. Alžbety budú na službu diakona ustanovení: František Bujňák (25
r. - farnosť Košice-Pereš), Tadeáš Jacko (26 r. - farnosť Lipany)
V sobotu 20.06.2020 o 10.00 hod. v katedrále sv. Alžbety budú vysvätení za kňazov pre
službu v košickej arcidiecéze: Dominik Adamčík (28 r. - farnosť Prešov-Solivar), Boris
Byčánek (26 r. - farnosť Bardejov sv. Egídia), Jakub Farkaš (29 r. - farnosť Prešov Nižná Šebastová), Matej Futej (28 r. - farnosť Udavské), Ing. Marek Pich (37 r. farnosť Svidník), Mgr. Karol Saksa (33 r. - farnosť Prešov - Solivar), František
Sokyra (26 r. - farnosť Dlhé nad Cirochou).

