14. Týždeň v Cezročnom období, cyklus „A“
- Zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca: Hertník 156,50 a Bartošovce 146 eur. Spolu 302,50 eur. Pán Boh
zaplať za Vaše milodary.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu
a krásu Božieho domu.
06.07.2020 Pondelok
Pondelok 14. týždňa
v Cezročnom období
alebo Svätej Márie Goretti, panny
a mučenice (ľubovoľná spomienka)
07.07.2020 Utorok
Utorok 14. týždňa v Cezročnom
období
alebo Svätého Antona Máriu
Zaccariu, kňaza
(ľubovoľná spomienka)

17:30
18:45

Hertník (+Václav - 1. výr. - č. 56)
Bartošovce (poďak. za dar ţivota - Petra a
Nikolas)

08:00

Bartošovce (zdr., poďak. pre Martu Vaľkovú)

18:00

- Ruţenec o 17:00 hod. - radost., bolest., /... /
hymnus k D. Sv.
Hertník (+Ján,+Magdaléna,+starí rodičia - č.
254)
- po omši ruţ. sláv.

08.07.2020 Streda
Streda 14. týždňa v Cezročnom
období

08:00

Hertník (za bratstvo Boţského Srdca - VI./20)
18:00 BJ - BAZILIKA
(inštal. dek.) (vlastný úmysel ...)

09.07.2020 Štvrtok
Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom
období
alebo Svätých Augustína Zhao
Ronga, kňaza, a spoločníkov,
mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)

08:00

Hertník (+Anna,+Ján,+Ida,+Vladimír VI._VII.)
- Ruţenec o 17:00 hod. - radost., bolest., /... /
hymnus k D. Sv.
Bartošovce (zdr., B. poţ. a poďak. pre Barborku
- 20 rokov - č. 240)
- po omši ruţ. sláv.

10.07.2020 Piatok
Piatok 14. týždňa v Cezročnom
období

17:00

Bartošovce (+Helena Lazurová - 1. výr. - č.
143) - po omši adorácia

18:45

Hertník (zdr., B. poţ. a poďak. pre Miroslava
Geralského - 70 rokov - č. 64)
- po omši adorácia

11.07.2020 Sobota
Svätého Benedikta, opáta,
patróna Európy
(sviatok)

08:00

Hertník (zdr., B. poţ. a poďak. pre Miroslava
Kozačeka - 55 rokov - č. 147)

12.07.2020
NEDEĽA
15. nedeľa v Cezročnom období,
cyklus „A“

07:30

Hertník (zdr., B. poţ. a poďak. pre Martinu 40 rokov - č. 254)

09:00

Bartošovce (za veriacich)

10:30

Hertník (zdr., B. poţ. a poďak. pre Zuzanu - 30
rokov - č. 289)

18:00

14:00 posvätenie požiarnej zbrojnice Hertník

14:00 poboţnosť /13:30 hod. súkr. Euch.
adorácia

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV.
KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

JÚL 2020
Číslo 304

HerBartnícek
... a zase otvorili obchody v nedeľu, ale ja

V NEDEĽU NENAKUPUJEM

Nedeľa patrí rodine. Pre nás, veriacich, predstavuje aj Deň Pánov, kedy chceme
intenzívnejšie preţívať naše spoločenstvo s Bohom a medzi sebou.
My, ktorí ľahkováţne a často aj bez rozmýšľania ideme v nedeľu nakúpiť nejakú
maličkosť, nútime svojich blíţnych v nedeľu pracovať. Nútime pracovať mamy a otcov,
ktorí aj kvôli nám chýbajú v nedeľu doma medzi svojimi. Práca v nedeľu, ak nie je
nevyhnutná, napr. na záchranu ţivotov, nie je znakom bohatstva, ale skôr chudoby.
Voľakedy sme boli zvyknutí, ak nám niečo chýbalo, obrátiť sa s prosbou na susedov.
Dnes radšej ukáţeme svoju nezávislosť a ideme často priamo z nedeľnej bohosluţby
rovno do obchodu – po teplé roţky, soľ, vajíčka, rezance. Niekde sa rozšíril zvyk ísť po
nedeľnej bohosluţbe “na prechádzku“ do obchodného centra.
Záleţí na kaţdom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami alebo
budú obeťou našej ľahostajnosti.
Dôleţitosť nášho osobného rozhodnutia vyjadrili aj oficiálni predstavitelia cirkví.
Katolícki biskupi v Advente v roku 2016 povzbudili veriacich v úsilí o lepšie preţívanie
nedele a upozornili nás tieţ na dôleţitý moment: „Nezabúdajme však, ţe ak – ako
kresťania katolíci – nezmeníme svoje návyky a s nimi súvisiace nároky na druhých –
nadarmo budeme vyzývať občianskych predstaviteľov, aby upravili pravidlá nedeľného
predaja.“ Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku poukázala na to, ţe „Boţie prikázanie –
Pamätaj, ţe máš sviatočný deň svätiť, je v tomto zmysle nielen povinnosťou, ale aj
darom. Darom zastavenia, darom vidieť veci inak, usporiadať si hodnoty, nastaviť myseľ
aj srdce iným spôsobom.“
Podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií Pavol Kossey, líder iniciatívy za voľnú
nedeľu, k tomu dodáva: „Keď som bol malý chlapec, občas v nedeľu dopoludnia k nám
prišla jedna suseda a popýtala poţičať dve vajíčka či inú drobnosť. Bolo to veľmi milé,
spravidla potom vajíčka vrátila aj s nejakým koláčikom na ochutnávku. Aj dnes to môţe
byť príspevok k zlepšeniu medziľudských susedských vzťahov. Osobitne vo veľkých
mestských panelákoch by takéto záţitky mohli byť veľmi uţitočné.“
Kto teda chodí v nedeľu nakupovať, keď je nás veriacich 75 percent?
Preto sa na Vás obraciame s prosbou, aby sme spolu vyvinuli všetko úsilie na to, aby čo
najviac rodín mohlo mať spolu voľnú nedeľu. Aby mamy a otcovia boli so svojimi
deťmi. Aby sme my, kresťania, nenútili v nedeľu pracovať ľudí, ktorých práca počas
nedele nie je nevyhnutná. Preto V NEDEĽU NENAKUPUJEM
(Zdroj: FKI)

O. Mordel napomina oltárneho spolubrata o. Vitteka zo sv. Rodiny v Petrţalke za
kriminalizovanie jednoduchých veriacich za to, ţe chcú prijímať Eucharistiu do úst, príp.
po kľačiačky
Doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel PhD, farár vo farnosti Klin (Spišská diecéza)
/vlastná pozn.: počas štúdií na Sp. Kapitole prednášal patrológiu – náuku cirkevných
otcov/.
Veľadôstojný pán
PhDr. Juraj Vitek, PhD
Farár farnosti Sv. Rodiny
Petrţalka
Drahý pán doktor, milý spolubrat v kňazstve!
Pozorne sledujem Vaše aktivity na TV Lux a tieţ aj na webových stránkach. Včera
(23.6.) ma veľmi prekvapilo, keď ste vo vysielaní uviedli, ţe veriaci majú povinnosť
prijímať na ruku, lebo je to nariadenie biskupov a neposlušnosť voči biskupom je hriech,
preto kňaz môţe odmietnuť sv. prijímanie do úst, aby tak neposlušného veriaceho
priviedol ku poslušnosti. Naozaj zvláštna logika. Z tohto Vášho postoja je zrejmé, ţe
veriacich donucujete prijímať na ruku a pritom nerešpektujete výhradu vo svedomí, ktorú
si veriaci môţe uplatniť a preto môţu ţiadať sv. prijímanie do úst. Okrem toho výslovne
nariaďujete to, čo zrejme protirečí všeobecným predpisom. Vnímam celú túto záleţitosť
okolo podávania sv. prijímania ako propagandistickú ideológiu, ktorá núti veriacich na
Slovensku, aby prijímali na ruku a tak sa prispôsobili ostatným krajinám. Vo západných
krajinách tento spôsob podávania sv. prijímania bol spočiatku vynútený. (Odporúčam
Vám prečítať si kniţku od prof. G. Maya, „Mund- oder Handkommunion?“ Mainz 1969)
K tomu, aby sa mohlo dávať sv. prijímanie na ruku je potrebné pápeţské povolenie, tzv.
Indult. V západných krajinách to zaviedli bezprostredne po II. VK a vo východných
krajinách, okrem malých výnimiek, začiatkom 90-tych rokov. Pýtajme sa však, kde
doviedol tento úzus cirkevné spoločenstvá? K rozkvetu duchovného ţivota? Práve
naopak, ukázalo sa, ţe vo veľkej miere sa stratila voči Najsvätejšej Sviatosti úcta a u ľudu
zboţnosť. Následne sa oslabila aj viera. Kresťania katolíci začali sa prispôsobovať
protestantom a protestanti vplyvom šíriaceho sa liberalizmu sa stali avantgardou v riedení
evanjelia a vôbec kresťanskej viery a mravov. Preniká to veľmi hlboko aj do katolíckej
cirkvi. Posledné štádium tohto procesu, ako to evidentne moţno vnímať v súčasnosti na
Západe, je skutočnosť, ţe sa zatvárajú kostoly a pretvárajú sa na rôzne sekulárne účely a
v neposlednej miere sa aj búrajú. Vieme si predstaviť koľko kostolov bolo zbúraných za
posledné desaťročia?
Vrátim sa k Vášmu tvrdeniu, ţe ţiadať sv. prijímanie do úst je hriechom, pretoţe sa tu
prejavuje neposlušnosť a preto kňaz môţe odmietnuť takémuto veriacemu podať sv.
prijímanie. Toto tvrdenie skutočne povaţujem za nehorázne. Moja vlastná sestra mi
povedala; „nikdy som neprijímala na ruku, od malička som prijímala do úst a keď som
počula teraz na TV Lux, ţe keď nechcem prijímať na ruku, ţe hreším, tak potom naozaj
neviem, čo mám robiť. Na ruku prijímať nemôţem a nechcem ani hrešiť.“

Uvedomujete si, dôstojný pán, do akého zmätku a bolestivého duševného rozpoloţenia
uvádzate veriacich? Nič Vám nehovorí, ţe prekračujete dovolené hranice? Naozaj bolo
také prísne nariadenia biskupov? Nehovorí sa v tomto nariadení, ţe ide o „dovolenie“
prijímať na ruku? Dovolenie predsa neznamená nariadenie. Nedokáţete to rozlíšiť? Je to
skutočne smutné. Okrem toho, čo hovoria všeobecné smernice o spôsobe podávania sv.
prijímania?
Pápeţ Ján Pavol II. v dokumente Redemptionis sacramentum v úvodnej časti hovorí, ţe
mu ide v tejto inštrukcii o to, aby sa posilnila väčšia úcta k liturgickým normám o
osvojenie si pravidiel, ktoré uţ boli vyhlásené a ustanovené pričom zostávajú v platnosti.
V bode 4 hovorí, ţe napriek pozitívnej liturgickej reforme po II. VK, sa objavujú
negatívne prejavy; doslovne hovorí: „Nemoţno mlčať o svojvoľnostiach, aj veľmi
váţnych, proti podstate liturgie a sviatostí, ako i proti tradícii a cirkevnej autorite, ktoré v
dnešných časoch nezriedka poškodzujú liturgické slávenia v tom či onom cirkevnom
prostredí. Na niektorých miestach sa svojvoľnosti v liturgii stali akýmsi zvykom, čo
nemoţno pripustiť a čomu treba zamedziť.“ Dôkazov o tom, ku akému zneuţívaniu
dochádzalo pri sláveniu liturgie nájdete na internete veľmi veľa. Spomeniem len napr. tzv.
fašiangové omše, alebo beatove omše, alebo keď dievčatá – školáčky z plastových
pohárov rozdávali sv. prijímanie, atď, atď.
Ďalej je tu obrovský problém, ţe v západných krajinách všetci veriaci pristupujú ku sv.
prijímaniu, no pritom celé roky nepristúpili ku spovedi. Na prijímanie chodia aj takí, ktorí
ţijú spolu bez sobáša, alebo ţijú v neplatnom manţelstve a pod. Ten istý pápeţ v
encyklike Ecclesia de Eucharistia v bode 36 hovorí: „Integritou neviditeľných vnútorných
zväzkov sa myslí morálny stav pre kresťanov, ktorí chcú mať plnú účasť na Eucharistii a
prijímať Kristovo telo a krv. Túto povinnosť im pripomína ten istý apoštol Pavol
upozornením: „Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z
kalicha“ (1 Kor 11, 28). Svätý Ján Zlatoústy silou svojej výrečnosti povzbudzuje
veriacich: „Aj ja povznášam môj hlas, nalieham, prosím a zaprisahávam, aby sme sa
nepribliţovali k tomuto posvätnému stolu s nečistým a so skazeným svedomím. Takéto
prijímanie nikdy nemoţno povaţovať za pravé prijímanie (communio), aj keď sa tisíckrát
dotkneme Kristovho tela, ale znamená odsúdenie, muky a vzrast trestov.”
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)
————————————————————————————————————————————-OZNAMY:
= Spoveď 1/2 hod. pred alebo po sv. omši.

= Prázdniny, letný čas – Všetkým prajeme poţehnaný čas prázdnin a dovoleniek. Majme na
pamäti, aby sme vyuţili čas voľna aj pre svoj duchovný ţivot.
= Aj počas letných mesiacov prichádzajme do kostola v úctivom oblečení. Vieme z návštev
mnohých kostolov vo svete, ţe obnaţené ramená, kolená a pláţová obuv – šľapky do kostola
nepatria. Prosíme ţeny, aby zváţili vysoké podpätky, ktorými prechádzajú cez kostol v hluku. Ak
sa dá, nenoste ich do kostola. Naše obliekanie a správanie v kostole nech svedčí o posvätnosti tohto
miesta, ktoré si zaslúţi ticho a pokoj.
= Ţiakom a študentom, ktorí vyuţívajú čas voľna od školských povinností, rodičia pripomínajte
kaţdodennú modlitbu, čítanie Sv. Písma a podľa moţnosti poklonu Oltárnej Sviatosti a
kaţdodennú sv. omšu. Nech prázdniny slúţia na posilnenie duchovného ţivota a nie jeho
oslabenie.
= Upratovanie kostola Hertník v termíne 11.7. = 17.7. 2020: Bogdanová 104, Matejovská 285,
Kurucová 107, Mikulová 108

