19. Týždeň v Cezročnom období, cyklus „A“

- Ofera – Na budúcu nedeľu o. arcibiskup kvôli opatreniam presúva zbierku, ktorá sa mala konať na nedeľu Dobrého
Pastiera na Kňazský seminár. Pán Boh zaplať za milodary.

- Slávnosť Nanebovzatia bl. Panny Márie – Jeden z najväčších a najkrajších mariánskych sviatkov oslávme s čo najväčšou dôstojnosťou. Tento deň je prikázaným sviatkom so záväzkom vo svedomí zúčastniť sa sv. omše a zanechať telesnú
prácu a nakupovanie. Pamätajme preto – keďže je sobota – na zvyčajné sobotňajšie práce a nákupy už počas týždňa.
V prítomnosti Panny Márie, v deň jej tak veľkého sviatku požehnáme byliny a kvety.

- V poslednom čase dochádza k vykrádaniu, zneucťovaniu a podpaľovaniu kostolov na mnohých miestach vo svete. Je
potrebné, aby sme za toto bohorúhanie odprosovali Pána Boha. Konajme tak pri adoráciách a modlitbách sv. ruženca.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho
domu.
10.08.2020 Pondelok
Svätého Vavrinca, diakona
a mučeníka
(sviatok)

08:00

08:00

Bartošovce (...)

11.08.2020 Utorok
Svätej Kláry, panny
(spomienka)

08:00

Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Annu a
Mareka - 15 rokov sobáša - č. 223)

Hertník (zdr., B. pož. a silu pre Helenu a
Rudolfa)

08:00

J.G.

Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Máriu s
rod. - 50 rokov - č. 10)
J.G.
(za veriacich - z 9.8.2020/19.neA)

13.08.2020 Štvrtok
Štvrtok 19. týždňa v Cezročnom
období alebo Svätých Ponciána,
pápeža, a Hipolyta, kňaza, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)

—

14.08.2020 Piatok
Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
(spomienka)

07:00

Hertník (za veriacich_20.neA_16.8.2020)

08:00

Bartošovce (+Rozália Pavličková - č.113/II.)

15.08.2020 Sobota
PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nanebovzatie Panny Márie
(slávnosť)
- svätíme ako nedeľu!

07:30

Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Martina a
Žanetu - č. 60)
Hertník (...)
J.G.

09:00

Bartošovce+KRST vo sv. omši! (za dobrodincov a obnoviteľov chrámu - č. 100)

16.08.2020
NEDEĽA
20. nedeľa v Cezročnom období,
cyklus „A“

07:30
09:30

Hertník zdr., B. pož. a poďak. pre Jána s rod.
- 50 rokov - č. 178)
Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Ľubomíra - 50 rokov - č. 258)

09:00

Bartošovce (...)

09:30

AUGUST 2020

— (za veriacich - z 15.8.2020/Nanebovz.
P.M.)

J.G.

14:00 - Hertník pobožnosť /13.30 hod. súkr.
adorácia/

Číslo 309

HerBartnícek
Nanebovzatie Panny Márie

*Od utorka do štvrtka nebudem úradne k dispozícii. V súrnom prípade sa kontaktujte s
kostolníkmi, hlavne čo sa týka zaopatrenie
chorých a v prípade pohrebu!
12.08.2020 Streda
Streda 19. týždňa v Cezročnom
období
alebo Svätej Jany Františky de
Chantal, rehoľníčky
(ľubovoľná spomienka)

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

Počas svojho života sme si zvykli na realitu smrti natoľko, že hoci nám pripadá ako
čosi vrcholne nezmyselné a kruté, predsa ju prijímame ako bežnú skutočnosť. Smrť je
však najväčšou záhadou tak pre jednoduchého človeka ako aj pre lekára, filozofa a teológa. Prečo sa zrazu zmysluplný rozvoj života zastaví a začne upadať? U rastlín a zvierat si môžeme povedať: „Dosiahli svoj vrchol, doslúžili a skončili.“ U človeka je však
problém smrti komplikovanejší. Človek, ktorý konečne zmúdrel, ktorý vytvoril pekne vzťahy, ktorý je
šťastný vo svojej rodine, ktorý miluje a je milovaný,
nechce zomrieť. Keď človek po ťažkej námahe konečne zmúdrel a nadobudol si cenné skúsenosti, prichádza
smrť a odníma mu rozum. Keď si človek vybudoval
pekné vzťahy k ľuďom, prichádza smrť a zhasína jeho
horúce srdce.
Smrť nám akosi nedáva zmysel, aspoň z ľudského
pohľadu nie. Aj keď sa počas svojho života stretneme
s ňou v mnohých podobách, vždy sme ňou akosi zaskočení a chápeme ju len ako nutné
zlo, proti ktorému sa v srdci búrime. A je to správne, pretože Boh stojí na strane života,
Boh sám sa predstavuje ako Život. Božie Slovo nám hlása, že Boh stvoril človeka k
neporušiteľnosti, i v tomto zmysle má byť človek obrazom Boha. Kniha Múdrosti hovorí, že Boh smrť neučinil a nemá záľubu v smrti živých, ale závisťou diabla prišla na
svet smrť.
Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je ale oslavou nehynúceho života. Smrť je daňou
za hriech, ale tá na ktorú sa upierajú naše oči, nikdy nezhrešila. Mária nezomrela ako
umierame my, ale pretože ustavične „chodila s Bohom“, Boh si ju vzal k sebe. Jej smrť
nebola rozpadom jej bytosti, ale prechodom do Božieho sveta.
Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí: „Napokon bola Nepoškvrnená Panna – uchránená nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu – po skončení pozemského
života vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy a Pán ju povýšil za Kráľovnú vesmíru,
aby sa tak plnšie pripodobnila svojmu Synovi, Pánovi pánov a víťazovi nad hriechom a
smrťou.“
Nanebovzatie presvätej Panny je výnimočnou účasťou na zmŕtvychvstaní jej Syna a
anticipovaním vzkriesenia ostatných kresťanov.
Sv. Ján Damaský túto udalosť komentuje: „Patrilo sa, aby tá, ktorá si pri pôrode zachovala neporušené panenstvo, zachovala si taktiež telo bez akéhokoľvek porušenia. Bolo
dôstojné a správne, aby snúbenka, s ktorou sa Otec zasnúbil, bývala v nebeských izbách.

Bolo dôstojné a správne, aby tá, ktorá videla svojho Syna na kríži a prijala vo svojom
srdci meč bolesti, ktorému unikla pri pôrode, nazerala na Neho ako sedí vedľa Otca.
Bolo vhodné, aby Matka Božia mala to, čo má Syn, a aby bola všetkými tvormi uctievaná ako Božia Matka a služobnica.“
——————————————————————————————————--

Pro-life organizácie pozývajú do modlitbovej reťaze za život a rodinu

V utorok 11. augusta 2020 sa uskutoční 24-hodinová Modlitbová
reťaz za život a rodinu, ktorá je spoločným dielom pro-life organizácií na Slovensku. Modlitbová reťaz bude prebiehať od 00:00
do 24:00. Zapojiť sa do nej môže každý, kto si vyberie jeden alebo viac 30-minútových časových blokov, počas ktorých sa bude
modliť za život a rodinu na Slovensku tam, kde sa práve bude
nachádzať.
Na stránke TK KBS je odkaz na stránku (bit.ly/modlitbovaretaz), kde je možné zapísať sa do modlitbovej reťaze. Tiež je
tam odkaz na vhodné modlitby ( bit.ly/prolife-modlitby), ktoré
sa môžu záujemcovia počas modlitbovej reťaze modliť.

"Počas modlitbovej reťaze sa budeme modliť nielen za ochranu života každého človeka
bez ohľadu na vek a za ukončenie násilia potratov páchaných na nevinných deťoch a
ich matkách, ale aj za pomoc matkám, rodinám a ľuďom v núdzi, ako aj za pomáhajúce organizácie, ktoré ľudí v ťažkých životných chvíľach sprevádzajú a pomáhajú im,"
vysvetlila organizátorka reťaze Martina Bednáriková z projektu 40 dní za život.
"Samozrejme, nevynecháme ani úmysel zachovania Božieho plánu s manželstvom a
rodinou," dodala.
Bližšie informácie je možné získať na adrese martina@40dnizazivot.sk. (TK KBS)

——————————————————————————————————--

Modlitba svätého Jána Pavla II. za kultúru života
Ó, Mária, úsvit nového sveta, Matka žijúcich, tebe zverujeme vec života: zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet, chudobných, ktorí
zápasia s ťažkosťami života, mužov a žien - obetí neľudského násilia, starých a chorých zabitých z ľahostajnosti alebo z nepravého súcitu. Daj, aby všetci veriaci v tvojho
Syna dokázali otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom našej doby Evanjelium života. Vypros im milosť, aby ho prijímali ako stále nový dar, aby pociťovali radosť a vďačnosť z
jeho slávenia po celý život, vypros im odvahu, činné a vytrvalé svedectvo o ňom, aby
mohli budovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle civilizáciu pravdy a lásky na česť a slávu
Boha Stvoriteľa, ktorý miluje život. Amen.
———————————————————————————————————————

Keď sa ani modliť nemôžeš (5 rád, ktoré pomôžu)
Zažil si niekedy situáciu, v ktorej si cítil, že sa nedokážeš ani modliť ?

Časté zdravotné ťažkosti, zničené vzťahy, smrť blízkeho, znechutenie, zastrašovanie a rôzne iné starosti môžu nepriaznivo pôsobiť na tvoju koncentráciu i
chuť modliť sa. Tak čo robiť, ak si sa v podobných situáciách už neraz ocitol?
1. Požiadaj o pomoc Boha.
„Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo
sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými
vzdychmi“ (Rim 8, 26).
2. Požiadaj svojho kamaráta/kamarátku, aby sa modlil s tebou.
„a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach
spievajte Pánovi a oslavujte ho“ (Ef 5,19).
3. Modli sa slovami Svätého Písma.
Áno, modliť sa dá aj s Bibliou v rukách. Avšak, modlitba má byť spontánna a
prirodzená, preto nezabúdaj aj na vlastný rozhovor s Bohom.
Keď si v tiesni, skús sa modliť takto:
- keď potrebuješ posilu vo viere: Hebr 11, 1-39
- keď potrebuješ posilu v nádeji: 2 Pt 1, 16-21
- keď potrebuješ posilu v láske: 1 Kor 13, 1-13
- keď si zhrešil: Ž 51
- keď strácaš odvahu: Ž 91
- keď ti niekto ubližuje: Ž 56
- keď sa ti zdá, že Boh je ďaleko: Ž 139
- keď si na cestách: Ž 121
- keď si na dne: Ž 88
- keď potrebuješ povzbudenie: Iz 43, 1-7
- keď ťa pokúša pýcha: Ž 131
- keď s niečím zápasíš: Ž 27
- keď chceš vychádzať s ľuďmi: Kol 3, 12-17
- keď hľadáš pravé hodnoty: Iz 55, 1-3
- keď si osamelý: Ž 23
- keď tebou druhí pohŕdajú: Rim 8, 28-39
- keď túžiš po pokoji: Mt 11, 28-30
- keď si zaneprázdnený: Ž 90
- keď si vďačný za Božiu pomoc: Ž 126
4. Počúvaj známe hymny a chválové piesne a spievaj si.
5. Opakuj si výroky z Písma, ktoré vieš naspamäť alebo si čítaj obľúbené
pasáže z Písma.
——————————————————————————————————————
Oznamy:

- Spovedanie 1/2 hod. pred sv. omšou alebo podľa potreby aj po sv. omši.
- Upratovanie Bartošovce 14.8., nie 15! - 153 Lazurová, 281 Krakovská a 154 Lazurová
- Upratovanie Hertník 14.8., nie 15! - Fertaľová 129, Fertaľová 198, Kapecová 130, Uhrinová 135
- Prosíme rodiny zodpovedné za upratovanie o upratanie kostola dňa 14.8.2020 (piatok). PBz za
pochopenie !

