12. Týždeň v Cezročnom období, cyklus „A“
22.06.2020 Pondelok
Pondelok 12. týždňa
v Cezročnom období
alebo Svätého Pavlína z Noly, biskupa alebo Svätých Jána Fišera,
biskupa, a Tomáša Mórusa, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)
23.06.2020 Utorok
Utorok 12. týždňa v Cezročnom
období
- večerná sv. omša zo slávnosti
Narodenia sv. Jána Krstiteľa!
24.06.2020 Streda
Streda Narodenie svätého Jána
Krstiteľa
(slávnosť)

25.06.2020 Štvrtok
Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom
období

16:00 snúbenci Hertník

18:00
08:00

Bartošovce (+Viktor Majirský - II./č. 108) 1. až
4. roč. + katechéza

10:00

Hertník (+Rudolf,+Helena,+František - č. 263)
3. a 4. roč. + katechéza

17:00

STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH
DETÍ! /príprava na spoveď/! 15:30 - 16:30 hod.
Hertník (+Václav - č. 56)

18:30

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

07:00

Bartošovce (zdr., B. pož. pre Katarínu s rod. - č.
56)

18:00

26.06.2020 Piatok
Piatok 12. týždňa v Cezročnom
období

17:00 modlitba sv. ruženca /radost.,bolest.//
litánie loret.+hymnus k D. Sv./
Hertník (zdr., B. pož. a poďak., dary D. Sv. pre
Janu a Gabrielu - č. 10)

17:00 modlitba sv. ruženca /radost.,bolest.//
litánie loret.+hymnus k D. Sv./
Hertník (+Anton Choma - VI./20)

08:00

Bartošovce /TE DEUM - poďak. na záver šk.
roka/ (za žiakov a učiteľov z Hertníka a Bartošoviec)

09:30

Hertník /TE DEUM - poďak. na záver šk. roka/
(+Karol,+Mária - č. 228)
Hertník 17:00hod. GENERÁLNY NÁCVIK
pred slávnosťou 1. sv. prijímania! (po sv.
omši)

27.06.2020 Sobota
Sobota 12. týždňa v Cezročnom
období
alebo Svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

07:30

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

9:00

KAJÚCA POBOŽNOSŤ+VYSLUHOVANIE
SVIATOSTI ZMIERENIE-prvoprijímajúci /
po pobožnosti rodičia, krstní rodičia a ostatní
členovia rodín, - spoveď aj pred sv. Petrom a
Pavlom/.

28.06.2020
NEDEĽA
13. nedeľa v Cezročnom období,
cyklus „A“

07:15

Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Irenu - 70
rokov - č. 28)
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Stanislava a Mariána s rod. - č. 54)
Hertník - SLÁVNOSŤ 1. SV. PRIJÍMANIA
(za prvoprijímajúce deti)

- sv. Ireneja, bs. a mč. - v tomto roku sa neslávi!

08:45
10:30

15:00 hod. pobožnosť /povzbudzujem už aj k
účasti na pobožnostiach/ Hert./Bart.

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

JÚN 2020
Číslo 302

HerBartnícek

Karanténa v Biblii či karanténa s Bibliou?

Rok Božieho slova 2020 budeme spájať aj so slovom karanténa. Toľko sa toho o nej v
moderných médiách našej spoločnosti ešte asi nepopísalo. Slovo síce pochádza zo stredoveku, ale inšpirovali sa ním pravdepodobne z Biblie.
Bolo to v 14. storočí počas obrovskej pandémie Čierna smrť – jednej z najväčších, ktorej
v Euro-ázii podľahlo okolo 100 miliónov ľudí. Vtedy sa stanovilo trvanie karantény na
40 dní (z talianskeho výrazu quarantino - štyridsať, spočiatku to bolo iba 30), a to s najväčšou pravdepodobnosťou na základe biblickej tradície. Odborníci usudzujú, že to súviselo buď s kresťanským zachovávaním pôstu ako 40-dňovým obdobím duchovného očistenia. Iní sa zasa domnievajú, že 40 dní bolo zvolených preto, aby odrážalo trvanie dôležitých biblických udalostí, ako boli Ježišov pobyt na púšti či Mojžišov pobyt na vrchu
Sinaj, alebo dokonca potopa. Vždy po 40 dňoch nastalo nové a sľubné obdobie. V každom prípade voľba 40 dní a pomenovanie vyjadruje nie medicínsku, ale náboženskú tradíciu. Dnešný medicínsky výraz má teda svoje korene v náboženskej tradícii, ktorá však
v žiadnom prípade nepodceňuje medicínsku a lekársku starostlivosť o chorých.
Hoci samotná Biblia nepozná slovo karanténa, avšak už v Knihe Levitikus sa píše o podobnej praktike. Pri niektorých nákazlivých chorobách nazývaných aj rana či nákaza
(nega) bolo treba ľudí vyčleniť, aby nenakazili iných. Išlo napr. o prípady kožných chorôb či malomocenstva, ktoré - podľa židovskej náboženskej tradície - boli zdrojom tzv.
kultovej nečistoty. Preto postihnutí podobnými nákazami museli byť odlíšení a mali volať „nečistý, nečistý“ (Lv 13,44), aby avizovali zdravým možné nakazenie. Teda faktickú karanténu praktizovali už v starovekom Izraeli, a to iba preto, aby komunita čím viac
eliminovala smrtiacu nákazu. Oddeľovanie infikovaných bolo vlastne prejavom ochrany
zdravých jedincov. Títo „nečistí“, pochopiteľne, museli trpieť izolovanosť ako vnútornú
bolesť a osamotenosť. Pozitívne je, že to mohli vnímať ako ochranu svojich blízkych.
Biblia pozná viacero rôznych slov na chorobu, ale vo väčšine prípadov nevieme presne
určiť, o ktoré choroby išlo. Napr. Žalm 41 vyzdvihuje toho, kto pomáha bedárovi. Takému človeku, keď bude sám, Pán poskytne pomoc „na lôžku bolesti (devaj)..., v chorobe
(chali) sníme z neho všetku slabosť“. I keď nepoznáme presné určenie chorôb, prísľub
ochrany je povzbudivý! Jeremiáš (8,18) píše o tom, že v úzkosti a žiali aj srdce môže
ochorieť: „Žiaľ sa ma zmocňuje, srdce mi je choré (devaj).“ Srdce v Biblii znamená myseľ, sídlo a centrum celého vnímania, a teda akoby Jeremiáš uznal, že aj naše zmýšľanie
a celkové vnímanie môže byť choré a potrebuje uzdravenie. Kniha žalmov prekvitá podobnými vyjadreniami o vnútornej bolesti, ktorá pochádza aj z rôznych chorôb tela a
ducha, resp. o bolesti, ktorá sa rozjatruje (39,3). Hoci podobné choroby nenakazia ostatných blízkych, jestvuje aj možnosť nakaziť zmýšľanie iných, ak samotný človek postihnutý nejakou chorobou roznáša nákazu nespokojnosti a nevraživosti. Duchovnú karanténu by sme mali vždy dodržiavať.

Hrozivým nebezpečenstvom bol ničiaci mor (dever) – nielen pre Egypťanov (Ex 9,14),
ale aj pre Izraelitov (Lv 26,25); Pán ním pohrozil Izraelitom za ich neposlušnosť, že ich
úplne vyhubí z prisľúbenej zeme (Dt 28,21). Aj na iných miestach v Písme sa píše o rôznych epidémiách, pred ktorými žiadna obrana nebola účinná. Obracali sa na Boha. Podobný prípad bol aj s Pánovou archou u Filištíncov, ktorí ju vzali
Izraelitom. Píše sa, že po všetkých piatich filištínskych mestách,
kde archu premiestnili, Pán spôsoboval pohromu (maggefa) –
vredy, myši a úmrtia ľudí. Trvalo to 7 mesiacov, až kým sa archa
nedostala na svoje miesto do Kirjat-Jearím, kde dnes stojí kostol
zasvätený Panne Márii – ako arche zmluvy. V prípade Filištíncov
išlo o istý zázrak zastavenia moru iba vďaka Bohu Izraelitov.
Zakončíme dvomi personálnymi prípadmi. Malomocenstvom bola
postihnutá aj Mojžišova sestra Mária, keď iniciovala reptanie proti
Mojžišovi. Musela byť v karanténe 7 dní, kým mohla vstúpiť do
spoločenstva, ale to iba preto, že Mojžiš sa za ňu prihováral (Nm
12). Dodnes je v židovskej tradícii mienka, že malomocenstvo je
trestom za ohováranie. V prípade dobrého kráľa Ezechiáša, ktorý
smrteľne ochorel a mal vredy (šechin), uzdravenie bolo sprostredkované prorokovou radou na Pánov príkaz. Kráľovi mali priložiť
figovú náplasť a ozdravel (2Kr 20,7). Okrem nevyliečiteľných pohrôm a bolestí z chorôb
a nútenej osamelosti už i Starý zákon nás teda učí o obozretnosti pred nákazami a o nevyhnutnosti obracať sa k Bohu ako k najvyššiemu lekárovi.
Hlavný rabín ortodoxného mesta Safed Šmuel Elijahu odpovedal na otázku o dôvode
koronavírusu aj tým, že priniesol so sebou väčšiu výzvu priľnúť k Božiemu slovu. Keď
vidím, ako karanténa vyľudňuje aj sväté mesto Jeruzalem, či dokonca jeho krížovú
cestu, pýtam sa, či Boh na nás zabudol, alebo či by nám azda karanténa nepomohla
vrátiť sa k Bohu a pozorne načúvať jeho slovu.
(Blažej Štrba, biblista)

————————————————————————————————————————————

Úsmev – prejav radosti

Každý z nás sa už dal odfotiť. Fotograf v snahe získať čím vernejší a dokonalejší ob-raz veľmi často od nás žiada: „Usmievajte
sa!“ Pravda, úsmevy sú veľ-mi rozmanité. Úsmev môže mať prívlastok nežný, zhovievavý, priateľský, úprimný, sladký, rozkošný,
ra-dostný, láskavý, ale úsmevy bývajú i strojené, bolestné, ironické, trpké...
Úsmev je vlastne najk-rajší a zároveň najlac-nejší dar, ktorý má priam zázračnú moc.
Poteší, povzbudí, ob-darí, zahreje, pookreje. Chorých často povzbudí oveľa viac ako liek.
Klesajú-cich pod ťarchou života dvíha, vzpru-žuje. Bojazlivým a nesmelým dodáva smelosť a odvahu. Prepáči previnenia, vracia lásku, potvrdzuje pravé priateľ-stvo.
Stáva sa, že nám niekto neprávom vy-nadá. Ak namiesto „sršiacich bleskov“ hnevu a
pokarhania – hoci by si ich aj zaslúžil – sa na neho usmejeme, náš úsmev v ňom vyvolá
pocit hanby. Pri-zná si vinu a naisto ju napraví.
Ak chcem zistiť podstatu úsmevu, pý-tam sa na to rôznych odborníkov. Z anatomickej
stavby tváre nás lekár upo-zorní na množstvo svalových skupín pô-sobiacich v ľudskej
tvári pri smiatí. Fyzi-ológ nám pripomenie, že smiech je rýchle vydychovanie spojené s
moduláciou ľudské-ho hlasu. Psychológ ho zaradí medzi afek-ty radosti a dobrej nálady.

Pre filozofa je úsmev gestom, výra-zom tváre... Básnik povie, že láska je mat-kou radosti
a radosť je matkou úsmevu. Úsmev je dôležitý pre každého. Kým sa do-kážeme usmievať, nevyjde z našich úst nijaká urážka. Úsmev je vhodnou zbraňou aj proti pokušeniam.
Úsmevom človek nielenže snímkuje krásu a lásku, ale ich aj zobrazuje a vy-jadruje. Preto vždy s úsmevom! Ve-selého darcu miluje i Boh.
Úsmev je prejavom radosti. Z toho, že žijeme v Božej milosti že statočne plníme svoje
povinnosti.
Vždy sa usmievajte.
☺☺☺☺☺
Na nebeskú bránu niekto silno viackrát zabúchal. Potom bolo počuť ako hlasno kričí:
„Ježiš! Mária! Pre Boha! Pre svätú Pannu! Pre všetkých svätých! Svätý Peter pribehne
otvoriť a pýta sa: „Kto si tu dovoľuje tak strašne rúhať?“ „Akéže rúhanie? Prinášam
predsa poštu.“

Každý z nás je povolaný = každý z nás je Apoštol

Apoštol je ten, kto nosí v duši Boha a vyžaruje ho okolo seba. Apoštol je svätý, ktorý
zhromaždil poklady a z ich bohatstva rozdáva druhým. Apoštol je ten, koho srdce horí
láskou k Bohu a k ľuďom a nemôže udusiť to, čo cíti a myslí. Apoštol je vyvolená nádoba, ktorá sa vylieva, pričom sa k nej zbiehajú duše, aby sa napili. Apoštol je chrám Najsvätejšej Trojice, ktorá v ňom pôsobí. Apoštol je ten, z ktorého prekypuje Boh: prostredníctvom všetkých jeho slov, skutkov, modlitieb, prejavov i postojov, na verejnosti i v súkromí. Žije z Boha a dáva Boha.
(Blahoslavený Jakub Alberione)

OZNAMY

Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou okrem nedele a sviatkov.
Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa – V tento sviatok venujme svoje modlitby
za rodičov, ktorí nechcú prijať deti, odmietajú ich alebo uvažujú o potrate. Modlíme
sa aj za mladých ľudí, aby zodpovedne vstupovali do manželstva. Tieto úmysly predkladajme Pánu Bohu počas sv. omše a poklony Oltárnej Sviatosti (v nedeľu pri pobožnosti)!
Júnová pobožnosť – odporúčam modliť sa v mesiaci jún litánie k Božskému Srdcu
Ježišovmu – súkromne.
Te Deum – V piatok sa poďakujeme na záver šk. roka. Pri dopoludňajších sv.
omšiach bude Te Deum – poďakovanie za šk. rok. Počas celého šk. roka od Pána Boha vyprosuje me pomoc, v tento posledný deň roka počas sv. omše vyjadrime vďačnosť. Jednou sv. omšou sa chceme v úmysle poďakovať za Božiu pomoc počas šk.
roka pre žiakov a učiteľov a prosiť o požehnanie na prázdniny. Ak by bola potreba
požehnať motorové vozidlá (hlavne nové), prosím prihláste sa v sakristii. V nedeľu
vyhlásim kedy, ak bude potreba. Prosíme Pána Boha o pomoc a ochranu na cestách
zvlášť počas letných mesiacov.
Chorí: prihlásiťsa! Dlho ste čakali na sviatostného Ježiša. Teraz Vám ho sprostredkujem! Spovedať budem v prvopiatkovom týždni.
Na budúcu nedeľu bude zbieka na dobročinné diela Svätého Otca.
Z pohrebu +Jozefa Stachuru obetovali na kostol 50, - eur. Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostola Hertník v termíne 27.6.-3.7.2020: Fertaľová 94, Harčarufková
95, Čekanová 96, Harčarufková 97.

