15. Týždeň v Cezročnom období, cyklus „A“

Oznamy:
- Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
- Ohlášku vyhlásiť v Bartošovciach (Jozef Lenart a Petra Michalová)!
- Vyhlásiť oznam zrušenia púte do Gaboltova! Arcidiecézna púť ku Škapuliarskej Panne Mári v
tomto roku nebude! Púť rómov a púť mužov takisto nebude!
- Upratovanie kostola Hertník v termíne 18.7.-24.7.2020:Demjaničová 109, Lazurová 111, Kučíková 340, Nováková 128
13.07.2020 Pondelok
Pondelok 15. týždňa
v Cezročnom období
alebo Svätého Henricha
(ľubovoľná spomienka)
14.07.2020 Utorok
Utorok 15. týždňa v Cezročnom
období
alebo Svätého Kamila de Lellis,
kňaza
(ľubovoľná spomienka)

17:30
18:45

Hertník (+Rudolf,+Mária,+starí rodičia - č.
254)
Bartošovce (poďak., zdr. a B. pož. pre Mareka a
Martu Guttových)

18:00

- Ruženec o 17:00 hod. - radost., bolest., /... /
hymnus k D. Sv.
Hertník
(+Juraj,+Mária,+Jozef,+Rozália,+rodiny - č. 55)
- po omši ruž. sláv.

15.07.2020 Streda
Svätého Bonaventúru, biskupa
a učiteľa Cirkvi
(spomienka)

16:00

Hertník (zdr., B. pož. Márie - č. 9)

17:00

Bartošovce (zdr., B. milosti a B. lásku pre Rudolfa a Annu - 60 rokov manž. života - č. 236)

16.07.2020 Štvrtok
Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom
období
alebo Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
(ľubovoľná spomienka)

16:00

Hertník (Jozef Stachura - č. 172)

18:00

- Ruženec o 17:00 hod. - radost., bolest., /... /
hymnus k D. Sv.
Bartošovce (+Štefan - č. 7) - po omši ruž. sláv.

17.07.2020 Piatok
Svätých Andreja-Svorada
a Benedikta, pustovníkov
(spomienka)

08:00

Hertník (zdr., B. pož. rodiny - č. 55)

18.07.2020 Sobota
Sobota 15. týždňa v Cezročnom
období
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)
- večerná sv. omša z nedele!
19.07.2020
NEDEĽA
16. nedeľa v Cezročnom období,
cyklus „A“

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

JÚL 2020
Číslo 305

HerBartnícek
Kto som v Kristovi?

V roku Božieho slova Vám ponúkame inšpiráciu, ako objaviť svoju vlastnú identitu,
svoju hodnotu a svoju veľkosť začlenením sa do Krista. Zoberte do rúk Bibliu, vyhľadajte texty podľa určených súradníc a žasnite nad veľkosťou Božej lásky:
Je mi odpustené. (Ef 1, 6–8) - Som zmierený s Bohom. (2 Kor 5, 18– 19)
Som zachránený. (Mt 20, 28) - Som vykúpený. (Ef 1, 13-14)
Som draho vykúpený a patrím Bohu. (1 Kor 6, 19- 20)
Boh ma pozná. (Rim 8, 29) - Som predurčený. (Rim 8, 30)
Som ospravedlnený pred Bohom. (3, 24) - Som prijatý. (Rim 15, 7)
Som spasený. (Rim 5, 8) - Žijem. (Rim 6, 11)
Som slobodný. (Jn 8, 32 – 36)
- Som v bezpečí. (Rim 8, 28. 31 – 38)
Som nové stvorenie. (2 Kor 5, 1-5. 16 – 19)
Boh si ma adoptoval. (Rim 8, 15) - Som dieťa prisľúbenia. (Rim 9, 8)
Som Ježišov priateľ. (Jn 15, 15) - Som občan neba. (Ef 2, 19)
Som údom Kristovho tela. (1 Kor 12, 27)
Som označený pečaťou. (2 Kor 1, 22)
Som milovaný. (Rim 5, 5)
——————————————————————————————————-

18:00

Hertník (+Rudolf,+Helena - č. 253)

O. Mordel napomina oltárneho spolubrata o. Vitteka (časť 2.)

10:30 Gaboltov slávnostná sv. omša /len na pre ľudí z farnosti/ tv prenos prostredníctvom TV LUX!

Ďalej v bode 52 sa hovorí: „Je potrebné vyjadriť žiaľ nad tým, že najmä počnúc rokmi pokoncilovej liturgickej reformy, pre zle pochopený zmysel kreativity a prispôsobenia nechýbali vybočenia, ktoré mnohým spôsobili utrpenie. Istá reakcia na
„formalizmus“ viedla niektorých, zvlášť v istých oblastiach, považovať „formy“, ktoré si osvojila veľká liturgická tradícia Cirkvi a jej Magistérium, za nezáväzné, a zavádzať inovácie, ktoré neboli autorizované a často boli úplne nevyhovujúce.“ Pápež
potom uvádza, že cíti zodpovednosť a povinnosť požadovať, aby sa dôsledne zachovávali liturgické predpisy. Tiež pripomína, že liturgia nie je súkromným vlastníctvom
celebranta, alebo komunity, preto si nemôžu počínať svojvoľne.

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

V dokumente Redeptionis sacramentum v bode 8 poukazuje na to, že napriek tomu,
že ekumenické iniciatívy sú dôležité, predsa nie je dovolené konať to, čo protirečí
disciplíne vyjadrujúcej katolícku vieru. Hovorí, že dar Eucharistie „je priveľký, než

07:30

Hertník (zdr., B. milosti, poďak. a B. lásku
pre Ľudmilu s rod. - 60 rokov - č. 202)

09:00

Bartošovce (za veriacich) - KRST V OMŠI!

aby sa mohli pripustiť nejasnosti a zužovanie jej významu“. V bode 12 potom hovorí, katolícki
veriaci majú právo, aby obeta svätej omše bola pre nich slávená integrálnym spôsobom podľa
úplného učenia Učiteľského úradu Cirkvi. Napokon katolícke spoločenstvo má právo na také
slávenie najsvätejšej Eucharistie, aby sa naozaj javilo ako sviatosť jednoty a aby sa vylúčili všetky chyby a gestá, ktoré by mohli spôsobiť rozdelenie a rozbroje v Cirkvi.

V ďalšom (bod 27) pápež pripomína, že Apoštolská stolica už v roku 1970 oznámila a
opäť v roku 1988 pripomenula potrebu ukončiť všetky experimenty, čo sa týka slávenia
svätej omše. A teda jednotliví biskupi, ani ich konferencie nemajú nijakú moc dovoliť
pokusy týkajúce sa liturgických textov a iných záležitostí predpísaných v liturgických
knihách. Aby sa takéto pokusy mohli vykonávať v budúcnosti, vyžaduje sa povolenie
Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ktoré sa dáva písomne a o ktoré majú
požiadať konferencie biskupov. Také povolenie sa udeľuje len z veľmi vážneho dôvodu. Potom Svätý Otec hovorí o spôsobe podávania Eucharistie.
V bode 90 hovorí jasne a jednoznačne: „Veriaci prijímajú pokľačiačky alebo postojačky, ako to ustanovila konferencia biskupov“ a potvrdila Apoštolská stolica. Ale keď
prijímajú postojačky, odporúča sa, aby pred prijatím sviatosti prejavili patričnú úctu,
podľa tých istých stanovených noriem.“ Čiže chápeme tento text tak, že sa sv. prijímanie podáva po kľačiačky a keď to biskupi dovolia, môže sa prijímať aj po stojačky, ale
žiada sa, aby vtedy veriaci urobil úkon poklony. Vieme, že sa od toho upustilo. Z toho
je zrejmé, že prijímanie po stojačky nebolo nariadené, ale povolené, tzn. Že prijímanie
po kľačiačky je základná norma a po stojačky je uvoľnenie z tejto normy. Nikde sa však
nehovorí, že keď biskupi dovolili prijímanie po stojačky, tým automaticky zakázali prijímanie po kľačiačky. Z ďalšieho textu je to úplne evidentné. Preto keď veriaci prijíma
po kľačiačky je to úplne legitímne a kňaz mu v žiadnom prípade nesmie odoprieť Eucharistiu. Aká je však prax? Majte oči otvorené a zbadáte, ako sa mnohí kňazi previňujú
voči veriacim, keď im odopierajú sv. prijímanie len preto, že si kľakli, alebo preto, že
nevytŕčajú ruku, ale chcú prijať do úst.
Všimnime si však, čo hovorí sv. Ján Pavol II. ďalej; v bode 91 sa uvádza: „Pri rozdávaní svätého prijímania treba pamätať, že „posvätní služobníci nemôžu odoprieť sviatosti
tým, ktorí ich vhodne žiadajú, sú riadne disponovaní a právo im nezakazuje, aby ich
prijali“. Každý pokrstený katolík, ktorému podľa práva nie je zakázané, musí byť pripustený k svätému prijímaniu. Teda nie je dovolené odoprieť nikomu z veriacich sväté
prijímanie len preto, lebo napr. chce prijať Eucharistiu pokľačiačky alebo postojačky.
V bode 92 pokračuje: „Hoci každý veriaci má vždy právo prijať sväté prijímanie podľa
svojej vôle do úst, ak niekto z prijímajúcich chce prijať sviatosť na ruku v krajinách,
kde to konferencia biskupov s potvrdením Apoštolskej stolice dovolila, nech sa mu svätá hostia dá. Predsa však osobitne treba dbať o to, aby ju prijímajúci prijal hneď pred
vysluhovateľom, aby nik s hostiou na ruke neodišiel. Ak by hrozilo nebezpečenstvo
znesvätenia, sväté prijímanie sa veriacim na ruku nemá podávať.“
Bod 93 dodáva; „Pri prijímaní veriacich treba držať paténu, aby sa vyhlo nebezpečenstvu, že svätá hostia alebo nejaký jej úlomok padne na zem.“
Myslím si, že tieto pápežské dokumenty hovoria veľmi jasne, ako si treba počínať pri
rozdávaní sv. prijímania. Neviem, akého dokumentu ste sa držali Vy pri Vašom tvrdení, ktoré bolo vysielané cez TV Lux veriacim na celé Slovensko. Je mi ľúto, že Vám
musím písať tieto riadky.

Keď ste sa vrátili z Ríma a mali ste prednášku o vývoji liturgie po II.VK na TV Lux,
Vaše slová ma zaujali.
Hovorili ste uvážené a objektívne. Keď Vás potom prerušili v polovici programu, pýtal
som sa redakcie TV Lux, prečo sa tak stalo. Z tohto dôvodu preto teraz absolútne nerozumiem Vášmu postoju, že nútite veriacich prijímať na ruku a ešte sa im aj vyhrážate, že keď nebudú prijímať na ruku, tak hrešia. Mohli by ste mi odpovedať na otázku,
prečo anjel fatimským deťom nepodal sv. prijímanie na ruku, ale do úst? Prečo sv. Ján
Pavol II. počas choroby neprijímal na ruku, ale do úst? Prečo pápež Benedikt XVI. dával počas svojho pontifikátu sv. prijímanie iba do úst a po kľačiačky?
Bude Vaša odpoveď v tom zmysle, že ide o K-virus? Moja odpoveď na to je, že nezvaľujme všetko na K-virus. Epidemiológ v televíznom vysielaní povedal, že sv. prijímanie do úst nie je rizikovejšie ako na ruku... Nebolo treba ísť touto cestou a inštruovať
kňazov, aby boli pozorní a rozvážní pri podávaní sv. prijímania? Kňazi kvôli bezpečnosti si môžu navlhčiť manutergium (ručníček) dezinfekčným roztokom a keby sa dotkol pery, tak si ihneď utrie prsty a pokojne môže pokračovať ďalej? Prečo tá strašidelná
dramatizácia, že kňaz síce podal sv. prijímanie do úst, ale potom musel prerušiť sv. prijímanie, aby si dezinfikoval ruky a až tak mohol pokračovať ďalej... Neviem, odkiaľ je
táto strašidelná logika, ale budiž. Biskupi dovolili, preto tí, ktorí tak chcú prijímať berú
si na vlastnú zodpovednosť prípadné znesvätenie Eucharistie tým, že odrobinky ostanú
na dlani a padnú na zem. Ale nútiť veriacich prijímať na ruky a keď to nechcú, tak ich
verejne kriminalizovať, to už presahuje všetky hranice. Viem že mnohým, ktorí chceli
prijať do úst, to bolo odmietnuté. A to je zrejme všetko v poriadku. Pýtam sa však, čo
by bolo, keby kňaz, ktorý nemá svedomie podávať Eucharistiu na ruku, by odmietol
podať tomu, kto vytrčí ruku. Aké tresty by sa mu namerali? Čo by nasledovalo pre takéhoto „neposlušného“ kňaza?
Vnímam, že sme sa dožili veľmi ťažkých časov a to nielen kvôli korona-virusu. Korona
-virus umožnil ústupok v eucharistickej úcte. Myslím si však, že to tým neskončí. Prídu
celkom iste iné témy, ktoré sa budú vyžadovať pod poslušnosťou. Myslím na západné
krajiny, napr. Nemecko, kde sa už biskupi rozhodli ísť vlastnou cestou tzv. synodálnou.
Zaznievali výzvy, že cirkev sa musí odhodlať zmeniť svoju paradigmu. Čo všetko sa za
týmto slovom skrýva? Môžeme to už tušiť, ale nebudem to v tejto chvíli konkretizovať.
Preto sa v tejto chvíli obraciam na Vás, aby ste svoje postoje prehodnotili a dobre uvážili, čím znova „počastujete“ tých našich jednoduchých veriacich, ktorí patria medzi
tých maličkých a chudobných v duchu, ktorí ešte nechápu to, čo chápu „múdri a obozretní“.
Ostávam s pozdravom a úctou

Štefan Mordel

Na vedomie:
ABU Trnava Mons. Ján Orosch, aribiskup
ABU Bratislava Mons. Stanislava Zvolenský, arcibiskup
——————————————————————————————————————-OZNAMY:
Škapuliarska novéna – Členov Bratstva karmelského škapuliara povzbudzujem v pokračovaní
karmelskej novény (začala od utorka). V tomto roku sa nebudeme môcť zúčastniť púte do Gaboltova, uctime si Pannu Máriu účasťou na novéne a tým sa pripojme k jej ctiteľom z celého
sveta.

