Oznamy:

20. Týždeň v Cezročnom období, cyklus „A“

- Upratovanie Hertník: Verešpejová 136, Uličná 138, Semaneková 140, Semaneková 141
- Upratovanie Bartošovce: Lazurová 157, Lazurová 160, Lazurová 162

- Pozývame vás na modlitby CHVÁL a OSLAVY Boha, ktoré budú v nedeľu 23.8.2020 popoludní o
15:00 hod. vo farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej.
„Velebte Pána, všetci vyvolení, a všetci chváľte jeho vznešenosť. usporiadajte dni radosti
a oslavujte ho.“ kniha Tobiáš 13,8
- Odpustová slávnosť v Bartošovciach bude 6. septembra 2020 o 10:30 hod. Pripravme sa na
slávnosť hlavne duchovne
- Úmysel adorácie /nedeľných chvál/: za odvrátenie epidémie a prírodných nešťastí, za záchranu úrody
pred nešťastím.
- Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
- Pán Boh zaplať za zbierku na Kňazský seminár /z nedele Dobrého pastiera/.
- Milodar: Zo svadby obetovala rod. Kozmová 150 eur a z pohrebu +Márie Kašpríkovej obetovali 175
eur. Pán Boh zaplať!
Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a
krásu Božieho domu.
17.08.2020 Pondelok
Pondelok 20. týţdňa
v Cezročnom období

07:30
08:30

Hertník (+Anton Choma - VIII./20)
Bartošovce (zdr., B. poţ. a milosti pre Martu a
Mareka - č. 52)

18.08.2020 Utorok
Utorok 20. týţdňa v Cezročnom
období
alebo Svätej Heleny
(ľubovoľná spomienka)

08:00

Bartošovce (+Helena Matejová - č. 35)

17:00

Hertník /novokňaz D. Adamčík/ (ZDR., B.
POŢ. pre Magdalénu Šofrankovú)

19.08.2020 Streda
Streda 20. týţdňa v Cezročnom
období
alebo Svätého Jána Eudesa, kňaza
(ľubovoľná spomienka)
20.08.2020 Štvrtok
Svätého Bernarda, opáta
a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
21.08.2020 Piatok
Svätého Pia X., pápeţa
(spomienka)
22.08.2020 Sobota
Panny Márie Kráľovnej
(spomienka)
23.08.2020
NEDEĽA
21. nedeľa v Cezročnom období,
cyklus „A“
- sv. Ruţeny Limskej, pn. sa neslávi!

18:00

- Ruţenec o 17:00 hod. - radost., bolest., /... /
hymnus k D. Sv.
Hertník (+Lukáš,+Anna,+Jozef - č. 234)
po omši ruţ. sláv.
/za veriacich_21.nedeľa_23.8.2020/

—
18:00
19:00
07:00
08:00
07:30
09:00
10:30

—
Bartošovce (zdr., B. poţ., milosti a ochrana pre
rod. Boţeny Mačejovej)
Hertník (zdr., B. poţ. a milosti pre Julianu - č.
289 - 40 rokov)
Hertník (zdr., B. poţ. a milosti pre Máriu s rod.
- č. 218 - 45 rokov)
Bartošovce (+Alţbeta,+Helena,+Ján - č. 52)
Hertník (+Cyril,+Vladimír,+rodičia,+súrodenci
- č. 75)
Bartošovce (zdr., B. poţ.rod. Greššovej - č. 140)
Hertník (zdr., B. poţ. a milosti pre Magdalénu 80 rokov ţivota - č. 73)
15:00 Modlitbové chvály a oslava Boha

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV.
KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

AUGUST 2020
Číslo 310

HerBartnícek
Panna Mária Kráľovná
Svätá Brigita Švédska (1303 – 1373) patrila medzi najväčšie mystičky stredoveku. Stala
sa patrónkou nielen Švédska, ale aj celej Európy.
Medzi veľa zjaveniami mala aj tie, kde jej bola predstavená Panna Mária ako
Kráľovna neba. Od čias Šalamúna kráľovnou nebola manţelka kráľa, ale matka. Preto
aj Panna Mária je aj podľa ţidovskej tradície ako matka Jeţiša -Kráľa neba a zeme,
kráľovnou.
V zjavení svätá Brigita opísala, ako videla Pannu Máriu s korunou na hlave so
siedmimi ľaliami a drahokamami. Kaţdá ľalia a kaţdý drahokam predstavoval inú
jedinečnú vlastnosť, v ktorej Panna Mária dosiahla dokonalosť. Číslo sedem je v Biblii
symbol absolútnej dokonalosti a dôkazom, ţe Panna Mária je korunou Boţieho
stvorenia.
Svätá Brigita opísala Pannu Máriu Kráľovnú neba, ako má na hlave drahocennú
korunu. Jej prekrásne svetlé vlasy videla prechádzať pleciami. Panna Mária mala
ţiariacu zlatú tuniku a závoj belaso modrý ako nebo. Keď sv. Brigita bola v extáze,
zjavil sa jej sv. Ján Krstiteľ, ktorý jej vysvetlil symboliku toho, čo predstavovali
jednotlivé prvky.
Koruna znamená, ţe Panna Mária je Kráľovna a teda matka Kráľa. Jej vlasy ukazujú na
jej čistotu a dokonalosť, symbolizujú označenie Panna panien. Jej modrý závoj je
symbolom odumretia všetkých svetských túţob. Zlatá tunika je symbolom horiacej
lásky a milosrdenstva.
Jeţiš Kristus vloţil do jej koruny sedem ľalií, ktoré sú symbolmi : 1. Pokory, 2. Bázne
pred Bohom, 3. Poslušnosti, 4. Trpezlivosti, 5. Láskavosti 6. Pokoja, 7. Milosti. Tá
sa prejavuje tým, ţe o čokoľvek ju človek prosí a je jeho potreba v súlade s Boţou
vôľou, Panna Mária ho vypočuje. Pannu Máriu preto nazývame milostiplná, pretoţe
disponuje plnosťou týchto milostí, ktorých zdrojom je Boh.
Sedem drahokamov, ktoré Jeţiš vloţil do jej kráľovskej koruny, predstavujú:
1. Neobyčajnú cnosť, pretoţe neexistuje ţiaden duch, ktorý by mal akúkoľvek
vlastnosť vyššieho stupňa ako dosiahla Panna Mária.
2. Dokonalú čistotu, kedy ani znak nečistoty nebol na jej duši. Ţiaden diabol na nej
nenašiel nič nečisté. Jej čistota bola dokonalá, pretoţe sa stala miestom pre prijatie
Krista na svet. Preto bola Panna Mária uchránená od dedičného hriechu.

3. Krásu, všetci svätí a anjeli chvália Boha v odraze krásy Panny Márie ako
najdokonalejšieho Boţieho stvorenia.
4. Rozum, ktorým jej Boh zjavil poznanie Boha ako ţiadnemu inému duchu a
stvoreniu,
5. Silu, ktorý jej dáva moc zničiť všetko stvorené a mať nad tým moc,
6. Ţiaru, ktorá preniká ţiaru všetkých anjelov a osvetľuje ich. Zároveň bráni diablom
pozrieť sa na Pannu Máriu do tváre. Je odbleskom jej majestátu a krásy.
7. Rozváţnosť. Podľa sv. Brigity neexistuje ţiadna radosť, ktorá by nemala svoj
prameň u Márie. Naša radosť bude úplne len po boku jej majestátu v nebi.

Maria, Kráľovná neba, oroduj za nás!

...........................................................................
Skalné sanktuárium Boţieho milosrdenstva –Butkov
Na horu Butkov prichádzajú jednotlivci, spoločenstvá a svoju skúsenosť z návštevy
poţehnaného miesta odovzdávajú ďalším ľuďom. Svoje záţitky preţité na tomto
mieste spolu s manţelom vám sprostredkúvam aj ja.
9.augusta 2020 po návrate z pobytu v kúpeľoch plní očakávania z nového
poznania sme zaparkovali pod horu Butkov pri dedinke Ladce. Uţ prvá informácia
o tejto ceste nás upozornila, ţe výstup na horu nebude ľahký. Čakalo nás prudké 500
metrové stúpanie po turistickom chodníku. Prepotení, s úsmevom na tvári, ale
v pohode sme tento úsek zvládli. Ďalej sme pokračovali uţ miernejším stúpaním,
občas sme stretli aj ďalších pútnikov. Po dlhšom čase sa chodník rozšíril a zmenil na
bezpečnú cestu s kamennou „Bránou rodiny― s nádherným súsoším sv. rodiny.
S modlitbou na perách sme ďalej kráčali štrnástimi zastaveniami kríţovej cesty.
Kaţdé zastavenie je akoby malou kaplnkou pod holým nebom, ktorej polkruhové
steny sú povykladané kameňom. V prostriedku je vyryté číslo zastavenia a medailón
reliéfu scény, ktorá sa vzťahuje k danému zastaveniu. Jednotlivé zastavenia spája
kamenný múr, ktorý zároveň chráni cestu pred zosuvmi pôdy. Na vrchole cesty nás
upútala zvonica zasvätená sv. Jánovi Pavlovi II., ktorou sme prešli. Pohľad na skalné
sanktuárium prekročil naše očakávania, obloha bez mráčika, vrchol hory zaliaty
slnkom, nádherný priestor vyplnený kameňom a drevom, na kopcoch zelená tráva
s lavicami. Dominantou sanktuária je 12m kríţ namontovaný so skalou vo výške 584
m n. m. V srdci kríţa sú umiestnené vzácne relikvie dreva Svätého kríţa a v otvore
do skaly zo strany do údolia Povaţia je umiestnený kamienok z Baziliky Svätého
hrobu v Jeruzaleme. Čelo sanktuária tvorí drevený sakrálny priestor s obrazmi
svätých na slávenia sv. omší a s drevenými lavicami. Okolie sanktuária vhodne
dopĺňajú kamenné pomníky sv. Jána Pavla II. a sv. sestry Faustíny. Centrom
sanktuária je socha Panny Márie vysoká 6 metrov, ktorá stojí na 3m podstavci, jej
hmotnosť je cca 22 ton. Na podstavci je znázornený ruţenec a text: „SOM NIELEN
KRÁĽOVNOU NEBA, ALE AJ KRÁĽOVNOU MILOSRDENSTVA A TVOJOU
MATKOU.― Upútala nás jej tvár, gesto rúk a nariasenie šiat. Dynamiku sochy
dotvára samotné slnko, ktoré na soche vytvára kontrasty a rozmiestnenie tieňov. Za
sochou je múr z kameňov, chrániaci pred zosuvom, z pravej a ľavej strany kamenné

múry s výklenkami, na ktorých sú kované mená svätých, vo vnútri zobrazenie svätých,
ich krátky ţivotopis a relikvie. Ozdobu tvoria kované vetvičky s listami a kvetmi. Na
tomto mieste sme zotrvali v tichu a rozjímaní. Poslednou našou zastávkou bola
kaplnka Boţieho milosrdenstva. Svojím tvarom pripomína malú skalnú jaskyňu,
v ktorej je oltár pre slávenie sv. omší. V presbytériu kaplnky je reliéf milosrdného
Jeţiša. Na pravej strane kaplnky pri vchode sa nachádza reliéf Matky Boţej
rozväzujúcej uzly. Na reliéfe anjel podáva Matke Boţej dlhý pás zamotaných uzlov,
ona ich rozväzuje a púšťa z rúk celkom hladkú stuhu, ktorú zachytáva druhý anjel.
Matka Boţia má pod nohami mesiac a ľavou nohou drví hlavu hada. Nad výjavom sa
vznáša biela holubica. Celkom dole vidíme iného bieleho anjela, ktorý sprevádza
pútnika na horu Butkov. V oltári kaplnky sú umiestnené relikvie 6 mladých svätcov
a pri reliéfe Matky Boţej sú umiestnené 2 relikvie. Naše putovanie sa skončilo
poďakovaním za milosti, ktoré sme na tomto poţehnanom mieste dostali. Cesta z hory
nám ubehla zázračne rýchlo.
Nech Pán ţehná všetkých ľudí, ktorým sa bude cez kríţ, poţehnané miesto, modlitby a
slávenie Eucharistie na hore Butkov milosrdne prihovárať.
Ak hľadáte miesto na zastavenie a upokojenie mysle v dnešnej „trochu uponáhľanej―
dobe alebo len zaujímavý turistický tip, Butkov vás pri letných potulkách Slovenskom
rozhodne nesklame. Tak, ako nesklamal nás...
M. H.

...........................................................................................................................................

Púť veriacich hertníckej farnosti k Panne Márii Škapuliarskej (časť 1.)
Tohtoročná hlavná púť do Gaboltova k Panne Márii Škapuliarskej bola
v obmedzených podmienkach, preto po konzultácii s pátrami redemptoristami
z Gaboltova a našim duchovným otcom, sme sa rozhodli pre individuálnu púť našej
farnosti. Vzhľadom k tomu, ţe náš duchovný otec mal v deň púte pastoračné
povinnosti, pridali sme sa k veriacim z kobylskej farnosti, pod vedením ich
duchovného otca Patrika Šarišského.
Púť sa konala v sobotu 8. 8. 2020 o 7,00 hod., avšak pre poruchu autobusu sme mali
meškanie 45 minút.Čas čakania sme si skrátili spomienkou a modlitbou za nebohú
Marienku Kašprikovú, ktorá s nami absolvovala všetky púte, ktoré sa konali v rámci
našej farnosti a bola príkladnou modlitebníčkou nášho ruţencového bratstva. Po
príchode do Gaboltova sme mali čas uţ len na súkromnú modlitbu pri Škapuliarskej
Panne Márii, ako aj moţnosť sv. spovede. V kostole nás privítal duchovný otec
z Kobýl a oznámil nám program – o 9,15 sme sa na hore pomodlili radostný sv.
ruţenec. Keď ţe sa ešte stále vykonávajú rôzne práce pri areáli kostola, sv. omša
nemohla byť vonku, ale v kostole. Sv. omša sa začala o 10,00 hod., ktorú celebroval
duch. otec z Kobýl – Patrik Šarišský. Na organe a spevom doprevádzal organista
a mládeţnícky zbor z Kobýl. Na úvodduch. otec privítal zvlášť veriacich svojej –
kobylskej farnosti s konštatovaním, ţe mu pripravili najkrajší darček svojou veľkou
účasťou(bol plný kostol a veriaci boli aj vonku) a tieţ, ţe sa mu splnil sen mať sv.
omšu a kázať z tohto miesta. Nakoniec privítal aj nás – pútnikov hertníckej farnosti.
Texty neprešli jazykovou úpravou.

