18. Týždeň v Cezročnom období, cyklus „A“ - prvopiatkový týždeň
- Upratovanie kostola Hertník v termíne 8.8—14.8. 2020: Stachurová 124, Kozačková 126, Kozačková 147,
Fertaľová 127
- Povzbudzujem k prvopiatkovej spovedi. Pamätajme na stav svojej duše aj počas prázdnin! Usilujme o
sviatostný život! Nebránia nám v tom žiadne obmedzenia.
- Budúci sobotu uzatvoria vo farskom kostole sviatostné manželstvo Lukáš Kozma a Katarína Nováková.
Prajeme snúbencom, aby s pomocou Božej milosti naplnili svoje životné poslanie.

03.08.2020 Pondelok
Pondelok 18. týždňa
v Cezročnom období

07:00

Hertník (zdr., B. pož. pre Helenu s rod. - č. 75)

04.08.2020 Utorok
Svätého Jána Máriu Vianneya,
kňaza
(spomienka)

07:00

Bartošovce (+Stanislav - č. 231)
spoveď po sv. omši do 09:00 hod. prvopiatková!
———————————————————
- prvopiat. spoveď 15:30 hod. do 17:00 hod.!
- Ruženec o 17:00 hod. - radost., bolest., /... /
hymnus k D. Sv.
spoveď 15min. pred
omšou!
Hertník (+František,+Agnesa,+Jozef - č. 187)
po omši ruž. sláv.

————

18:00
05.08.2020
Streda
Streda
18. týždňa v Cezročnom období
alebo Výročie posviacky Hlavnej
mariánskej baziliky v Ríme
(ľubovoľná spomienka)

07:00

06.08.2020
1. štvrtok
Premenenie Pána
(sviatok)
- modlime sa za duch. povolania!
18:00
07.08.2020 Piatok
1. piatok
18. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätých Sixta II., pápeža,
a jeho spoločníkov, mučeníkov
alebo Svätého Kajetána, kňaza
(ľubovoľná spomienka)
CHORI: spoveď+SV. PRIJÍM.
od 08:00 hod.

Hertník (+Jozef,+Karol,zosnulé
Márie,+Milan,+členovia rod. - č. 229)
spoveď po sv. omši do 08:30 hod. prvopiatková!
- prvopiat. spoveď 15:30 hod. do 17:00 hod.!
- Ruženec o 17:00 hod. - radost., bolest., /... /
hymnus k D. Sv.
spoveď 15min. pred
omšou!
Bartošovce (+Helena,+Štefan,+Rudolf - č. 7)
- po omši ruž. sláv.
Votívna omša k Božskému Srdcu!

16:30

Bartošovce (za veriacich - 19.neA/9.8.20)
+ADORÁCIA (odprosujúca pobož.)

18:30

Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Máriu s
rod. - 50 rokov - č. 10)
+ADORÁCIA
(odprosujúca pobož.)

08.08.2020 Sobota
Svätého Dominika, kňaza
(spomienka)

08:00
15:30

Hertník (+Veronika,+Ondrej,+Jozef - č. 251)
Hertník - sobášny obrad - Lukáš Kozma a
Katarína Nováková

09.08.2020
NEDEĽA
19. nedeľa v Cezročnom období,
cyklus „A“

07:30

Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Annu s
rod. - 70 rokov - č. 19)
Bartošovce (zdr., B. pož. pre rodiny - č. 194)
Hertník (za novomanželov Lukáša a Katarínu
Kozmových)
14:00 - Hertník pobožnosť /13.30 hod. súkr.
adorácia/

- sv. Terézie Benedikty od Kríža, pn. mč.,
patrónky Európy sa v tomto roku neslávi!

09:00
10:30

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV.
KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

AUGUST 2020
Číslo 308

HerBartnícek
Vďaka svätému Františkovi bude možné získať v nedeľu
úplné odpustky
Čo je to Porciunkula?
Porciunkula je zaužívaný názov kostolíka Panny Marie Anjelskej (alebo
Panny Márie, Kráľovnej anjelov), ktorý je považovaný za centrum
Františkánskeho rádu. Oficiálny názov kaplnky Santa Maria degli
Angeli je názvom katedrály, ktorou bola v roku 1679 na príkaz pápeža
Piusa V., kaplnka Porciunkula obostavaná. Nachádza asi 4 kilometre od
Assisi (Taliansko).
Prvá zmienka o kaplnke pochádza z roku 1045. V kaplnke mali byť
uchovávané relikvie z hrobu Panny Márie. Časom kaplnka spustla,
zostali po nej ruiny v prostriedku dubového lesa. Svätý František spolu
s ďalšími bratmi túto kaplnku opravil po tom, ako v jednej z nich (San
Damiano) začul Ježišov hlas, ktorý mu hovoril: „František, oprav môj
dom ... vidíš, ako sa rozpadá..?“.
V roku 1208 opát benediktínskeho kláštora ponúkol svätému
Františkovi kopec nad Assisi. Dal mu podmienku, že z tohto miesta
vytvorí centrum svojho rádu. Svätý František túto ponuku odmietol,
lebo vlastníctvo bolo v rozpore s princípom chudoby a prijal malú
kaplnku Porciunkula, ktorú zobral do prenájmu. Nájomné malo byť vo
forme jedného koša rýb ročne. V roku 1212 v tejto kaplnke zložila
rehoľné zasvätenie aj svätá Klára. Svätý František zomrel v kaplnke pri
západe slnka, v sobotu 3. októbra 1226.
Ako sv. František získal milosť porciunkulových odpustkov?
Istej noci v roku 1216 sv. František bdel v Porciunkule na modlitbách.
Zrazu v kostolíku zažiarilo svetlo a František uvidel nad oltárom Krista
odetého do svetla, po jeho pravici Božiu Matku v sprievode anjelov.
František vzdal Pánovi úctu s tvárou pritlačenou k zemi. Pán sa ho
pýtal po čom túži pre spásu duší. František bez rozmýšľania odpovedal:
"Nebeský Otče, aj keď som len nehodný hriešnik, prosím, aby bola
všetkým, ktorí prídu do tohto kostola s úmyslom vyznať svoje hriechy a
prejaviť skrúšenosť, udelená milosť úplného odpustenia dočasných

trestov." "Prosíš veľa, brat František" - povedal
Pán. Zaslúžiš si ale viac a viac ti bude dané.
Prijímam teda tvoju modlitbu, ale pod
podmienkou, že v mojom mene predložíš túto
žiadosť môjmu námestníkovi na zemi.
A František sa bez otáľania dostavil pred tvár
Honória III., ktorý bol v tom čase v Perúgii a
úprimne mu rozpovedal o svojom videní. Pápež
ho pozorne vypočul a dal mu dovolenie. Potom
sa opýtal: "Na koľko rokov chceš tieto
odpustky?" František rýchlo odpovedal: "Svätý
Otče neprosím o roky, ale o duše!" A šťastný
chcel odísť, ale pápež za ním zavolal: "A
nechceš ani nijaký doklad?" A František
odpovedal: "Stačí mi tvoje slovo, Svätý Otče!
Odpustenie hriechov je Božím dielom, Bohu
prináleží zjaviť toto dielo. Nepotrebujem žiadny
doklad, pretože Najsvätejšia Panna je dokumentom, Ježiš Kristus
notárom a anjeli svedkami."
Ako sa rozšírilo toto privilégium?
V roku 1480 pápež Sixtus VI. rozšíril toto privilégium na všetky
františkánske kostoly I. a II. rádu, ale len pre bratov. V roku 1622
Gregor XV. zahrnul do tohto privilégia všetkých ľudí, ktorí sa v tento
deň vyspovedajú a príjmu sv. prijímanie. Okrem toho ho rozšíril, okrem
františkánskych, aj na kostoly bratov kapucínov. Pápeži toto
privilégium stále znovu a znovu potvrdzovali. Pápež Pavol VI. ho v roku
1967, apoštolskou konštitúciou Indulgentiarium Doctrina, upravil tak,
že 2. augusta môže získať úplné odpustky každý, kto navštívi farský
kostol a splní obvyklé podmienky pre ich získanie.
V nedeľu 2. augusta je možné získať úplné odpustky „Porciunkuly“ vo
všetkých farských kostoloch, bazilikách minor, katedrálnych a
františkánskych chrámoch. Skutok predpísaný na získanie odpustkov
je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbami Otče náš a Verím v
Boha. Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté
prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš,
Zdravas a Sláva).
(TK KBS)

Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích
úst
Ako veľmi pravdivé sú tieto slová. Oni nás učia, že človek má žiť z Božieho slova.
Božie slovo nám dáva opravdivý život, ktorý jediný má váhu pred Bohom.

Ježiš Kristus je stelesnením Božieho slova. V ňom máme život večný, ktorý nikdy
nepominie. Ježiš povedal:
„Ja som chlieb života, kto bude jesť z toho chleba, nikdy neumrie.“
Istý kňaz išiel dávať duchovné cvičenia rehoľným sestrám. Keďže nepoznal cestu,
navolil si GPS /navigačný systém/. Tento navigačný systém ho šťastlivo doviedol do
kláštora sestier. Na chodbe kláštora stretol sestru predstavenú. Keď išli okolo kaplnky
hlavná sestra povedala, že spolusestry majú adoráciu. Kňaz sa zastavil a vošiel do
kaplnky, aby sa pomodlil a poďakoval za šťastlivú cestu. Zrazu sa ozval hlas a pípnutie
GPS: „Došli ste do cieľa vašej cesty. Prajem Vám príjemný pobyt.“
Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
Eucharistia je Ježiš sám. Eucharistia je pokrm Neba. V ňom hýbeme sa, žijeme a sme,
hovorí apoštol Peter. V Ježišovi Kristovi je naša istota spásy. Čím viac chceme Ježiša
spoznať, tým viac chceme s Ním byť. Jeho máme prijímať do svojho srdca, aby On nás
premieňal na svoj obraz. On nás mení podľa našich schopností a stavu, v ktorom
žijeme. Božie slovo je tým prostriedkom, ktoré nám to umožňuje.

„Pane Ježišu, daj nám svojho Svätého Ducha,
ktorý nás uschopní naplniť poslanie, ku ktorému si nás povolal.“
Keď sa modlia aj tí, čo sa modliť nezvyknú ☺
Niektoré situácie si skrátka vyžadujú volanie na Boha… hoci s ním
bežne nekomunikujete. (Becky Roach)
Nie všetci sa modlievajú ráno i večer; no existujú momenty, ktoré aj človeka
najskúpejšieho na slovo prinútia prihovoriť sa Tomu, ktorý má všetko pevne v rukách.
Ponúkame niekoľko situácií, v ktorých možno práve vy voláte k Bohu z hĺbky svojho
srdca:
Vždy, keď autom obiehate policajta a uvedomíte si, že idete prirýchlo.
Keď hrá vaše mužstvo vo finále.
Keď znenazdania stretnete človeka, do ktorého ste potajomky zamilovaní (Och,
Pane, prosím, nech nepoviem nič hlúpe…).
Keď, naopak, stretnete človeka, ktorého naozaj netúžite stretnúť.
Pred dôležitým testom alebo písomkou, na ktorú ste sa vôbec nepripravovali.
Keď urobíte niečo hlúpe a naozaj sa kvôli tomu nechcete dostať do problémov.
Vždy, keď sa prihlásite do súťaže, kúpite si lós alebo stávkujete.
Keď ste hladní najviac, ako sa len dá, a čakáte v reštaurácii na svoju objednávku.
V lietadle, na kolotoči a v podstate v akomkoľvek rýchlo sa pohybujúcom
dopravnom prostriedku.
Pridáte aj vy niečo na náš zoznam?
(Zdroj: catholic-link.org)

