Oznamy:

22. Týždeň v Cezročnom období, cyklus „A“

- 1. sept., št. sviatok - Deň Ústavy Slovenskej republiky, pozývam na Veni sancte! Ţiakov, študentov,
rodičov a učiteľov. Ešte sme všetci doma, príďme prosiť Ducha Sv. o dary do nového šk. roka a ochranu
zdravia.
- Na kň. seminár –zbierka, sa vyzbieralo Hertník 243 eur, Bartošovce 164 eur, spolu 412 eur. Pán Boh zaplať
za milodary!
Veni Sancte – V stredu je začiatok nového šk. roka. Pri sv. omši v utorok sa chceme spolu so ţiakmi
a študentmi modliť o pomoc Ducha Sv. pri nárokoch školských povinností. Vyuţime moţnosť pristúpiť
k sv. spovedi, aby sme očistení od hriechov spojili svoje sily s Boţou pomocou.

31.08.2020 Pondelok
Pondelok 22. týždňa
v Cezročnom období
01.09.2020 Utorok
Utorok 22. týždňa v Cezročnom
období

02.09.2020 Streda
Streda 22. týždňa v Cezročnom
období
Začiatok šk. roka!
03.09.2020 Štvrtok
Svätého Gregora Veľkého,
pápeža a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
04.09.2020
1. piatok
Piatok 22. týždňa v Cezročnom
období

07:00

Bartošovce (+rodiny Mikluščákovej)

18:30

Prvopiatková spoveď od 16:45 hod.!
Hertník (zdr., B. poţ. pre rodinu – č. 220)

09:30

Hertník (za ţiakov, študentov a učiteľov
farnosti)
VENI SANCTE!
Bartošovce (+Viktor Majirský III. – č. 108)
VENI SANCTE!
spoveď do 11:00 hod.

18:30

Prvopiatková spoveď od 16:45 hod.!
Hertník (+Juraj,++Márie,+Rudolf,++Ľudmily –
č. 180)

18:30

Prvopiatková spoveď (aj pred odpustom)od
16:30 hod.!
Bartošovce (zdr., B. poţ. a poďak. pre Marka
a rod. – 40 rokov - č. 35)

08:00

17:15

Bartošovce (za ruţencové bratstvo-IX./20)
ODPROSUJÚCA POBOŢNOSŤ /Euch. ador./

18:30

Hertník (za ruţencové bratstvo-IX./20)
ODPROSUJÚCA POBOŢNOSŤ /Euch. ador./

05.09.2020
1. sobota
Sobota 22. týždňa v Cezročnom
období
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

07:00

Hertník (za bratstvo Boţského Srdca-IX./20) fat. sobota bez kňaza

08:15

Bartošovce (zdr., B. poţ. a poďak. pre
Stanislava a rod. – 55 rokov - č. 154) - fat.
sobota s kňazom

06.09.2020
1.NEDEĽA
23. nedeľa v Cezročnom období,
cyklus „A―

07:00
08:45

Hertník (+Veronika,+Anton,+Emil – č. 251)
Hertník (za veriacich)

10:30

Bartošovce - ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
(zdr., B. poţ. pre Františka s rod. – č. 117)
/13:30 vyloţ. S. Olt. - súkr. adorácia/
14:00 pobožnosť (1. ne v mes.) - Euch.
adorácia

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV.
KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ
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HerBartnícek
O nasledovaní
Evanjelium nám prináša Jeţišovu výzvu o nasledovaní. Kristus doslova hovorí: „Kto
chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríţ a nasleduje ma.“
V našom beţnom jazyku pouţívame sloveso nasledovať vtedy, keď hovoríme
o pohybe niekoho za iným človekom. V ďalšom význame sa sloveso nasledovať
pouţíva vtedy, keď sa hovorí o napodobňovaní, sledovaní niekoho ako vzoru, teda
spôsobu jeho ţivota. Ako teda chápať výzvu Jeţiša o nasledovaní? Kam by sme mohli
za ním ísť, kam a akým spôsobom by sme ho mohli nasledovať?
Nasledovanie má v sebe zahrnuté dva rozmery: miesto, kam nás nasledovanie má
priviesť, a spôsob, ktorý chceme napodobniť. Mohli by sme sa teda pýtať, kam Jeţiš
chodil, koho navštevoval počas svojho ţivota. Pri čítaní evanjelií si môţeme
uvedomiť, ţe Jeţiš vyhľadáva najmä osoby, ktoré boli vo vtedajšej ţidovskej
spoločnosti na periférii – boli to colníci, ktorými ostatní opovrhovali, prostitútky,
ktorých odsudzovali, ľudí, ktorí boli povaţovaní za pohanov či nevercov. Dnešným
jazykom by sme mohli povedať, ţe Jeţiš si vyberá najmä spoločnosť outsiderov.
Kristus nevyhľadáva spoločenskú „smotánku“ vtedajšej doby, teda „dobrých“
veriacich, farizejov, zákonníkov, ktorí sa povaţovali za tých, ktorí sú najbliţšie Bohu
a majú právo v mene Boha posudzovať všetko a všetkých naokolo. Jeţiša zaujímajú
ľudia na okraji – ale nie sú to iba chudobní v spoločenskom zmysle. Zaujímajú ho
ľudia na okraji spoločenstva viery – tí, ktorí sa pýtajú, sú neistí, majú pochybnosti,
ľudia, ktorí sú chudobní na náboţenské „istoty“. Ďalším aspektom nasledovania by
mohlo byť napodobovanie spôsobu, akým sa Jeţiš týmto ľuďom prihovára, ako sa k
nim vzťahuje. Príbehy evanjelia prinášajú správy o tom, ţe Jeţiš sa k spomínaným
osobám neprihovára ako ten, kto má moc, nerozpráva sa s nimi zvrchu v štýle: Ja som
ten lepší a vy ste úboţiaci. Čo robí Jeţiš pri týchto stretnutiach? V prvom rade s
týmito ľuďmi stoluje, je, pije a zhovára sa – robí teda beţné, všedné ľudské veci. O
Boţom kráľovstve a Bohu im zväčša začne hovoriť aţ vtedy, keď na týchto ľudí
niekto zaútočí z pozície zákonníctva a morálnej nadradenosti. A ako reaguje Jeţiš na
obvinenia farizejov a zákonníkov z hriešnosti ľudí, s ktorými sa stretáva?
Pripomeňme si niektoré Jeţišove reakcie: „Veľa sa jej odpúšťa, lebo veľmi miluje.“
alebo „Kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameňom.“
Tomáš Halík, český kňaz a teológ, vo svojich knihách často upozorňuje na podstatu
viery. Podľa neho nie je viera odpoveďou na všetky otázky súčasného ţivota, viera je
cestou neustáleho hľadania a kladenia otázok.

Nasledovať Jeţiša teda neznamená myslieť si, ţe máme patent na pravdu,
a neznamená to tieţ pri stretnutiach s inými túto pravdu ľuďom neustále „otrepávať“ o
hlavu. Mnoho z dnešných kresťanov totiţ pri stretnutiach s tými, ktorí sú za hranicami
nášho kresťanského sveta (teda ľuďmi zo spoločenskej a náboţenskej periférie),
praktizuje ALE-lásku – Som ťa ochotný prijať, ale..., Som ti ochotný pomôcť, ale....
Som ťa ochotný rešpektovať, ale... Nie je však náhoda, ţe v podobenstve o poslednom
súde sa tí, ktorí majú byť spasení, Jeţiša pýtajú: „A kedy sme ťa, Jeţiš, videli, kedy
sme ti dali jesť a piť, kedy sme ťa navštívili vo väzení a zaodeli ťa?“ Moţno teda
vidieť, ţe Jeţiš pri poslednom súde odmeňuje implicitnú, navonok neartikulovanú
vieru, ktorá sa prejavuje najmä v činoch lásky k druhým, pričom ide o lásku bez
predbeţných podmienok, lásku, ktorá nepotrebuje Jeţišovo meno na prejavenie súcitu,
empatie, citlivosti k osudom iných.
Keď pozorne sledujeme dnešný svet a pohyby a udalosti v našej spoločnosti, musíme
si priznať, ţe práve táto tichá, malá, no na druhých ľudí empaticky a citlivo nastavená
viera je to, čo dnešným kresťanom najviac chýba. Ak platí, ţe pravda je kniha, ktorú
nikto z nás nedočítal do konca, potom by sme mohli parafrázovať: Láska je kniha,
ktorú by sme mali celý ţivot čítať od začiatku do konca, zas a znova.
(podľa knihy T. Halíka: Žít s tajemstvím)

————————————————————————————————Púť do Ľutiny (časť 2.)
Okrem prekrásneho ikonostasu, bazilika je ozdobená mozaikami Boţieho milosrdenstva, sv.
Jána Pavla II. , výjavmi : Svadba v Káne Galilejskej a Milosrdný Samaritán. V bazilike sú 4
stĺpy s mozaikami blahoslavených hieromučeníkov: Pavla Petra Gojdiča, Vasiľa Hopka,
Teodora Romţu a rehoľného kňaza Metoda Dominika Trčku. Na stĺpoch baziliky sú
umiestnené relikvie sv. Jána Pavla II. a sv. Faustíny Kowalskej. Prekrásne sú tieţ fresky na
strope hlavnej lode. Nielen bazilika, ale aj celý pútnický areál je veľmi pekne upravený.
Pred sv. liturgiou, ktorá bola o 10,00 hod., sme mali moţnosť sa vyspovedať a pomodliť sv.
ruţenec. Sv. liturgiu, ktorá bola o Panne Márii Nanebovzatej slúţili 3 duch. otcovia, jeden
z nich slúţil úmysel za pútnikov z hertníckej farnosti a okolia. Po sv. liturgii nás správca
farnosti oboznámil s históriou chrámu a celého pútnického miesta. Práve 19. 8. 1851 sa tam
sv.Mikuláš zjavil chudobnej vdove, matke 3 detí, keď zbierala na ľutinskej hore huby so
svojimi deťmi. Bolo to na sviatok Premenenia Pána (podľa Juliánskeho kalendára) na
mieste,kde teraz stojí pri Kaplnke sv. Mikuláša s prameňom Svätý kríţ. Spoznala ho, lebo
vyzeral presne ako v chráme na ikonostase. Pokarhal ju, prečo nie je v chráme na liturgii
a nechváli Pána s ostatnými veriacimi v takýto veľký sviatok. Po výhovorke, ţe by nemala čo
dať deťom na obed jesť, jej odpovedal, ţe aj včera si mohla nazbierať huby. Boh trestá ľudstvo,
pretoţe si neváţi nedele a sviatky, nezúčastňuje sa na svätej liturgii a namiesto chvál svojimi
ústami uráţa Boha.Vyzval ju, aby o tom porozprávala duchovnému otcovi a na pamiatku tohto
stretnutia sa má na tom mieste postaviť kríţ. Bola veľmi prestrašená, ţe o tom nepovedala
nikomu, ani kňazovi. Svätec sa jej zjavoval na ceste v lese a upozorňoval ju, aby splnila jeho
príkazy, inak onemie. Nakoniec celý príbeh vyrozprávala kňazovi. On jej neuveril a ani ľudia.
Tí ju nazvali “bláznivou Zuzanou“. Svätec sa jej zjavil s posledným upozornením, ale nikto jej
stále neveril a v ten deň onemela. Po vyšetreniach rôznych lekárov, ktorí konštatovali, ţe je
úplne zdravá, nakoniec ľudia dali na určené miesto postaviť kríţ, pri posviacke ktorého zrazu
zreteľne povedala: „opäť ho vidím“. Duchovný otec Rojkovič ju upokojil slovami: “Buď
pokojná, aj ja ho vidím“.
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

Cez školské predmety k Bohu
Začína nový školský rok. Ponúkame návrh, ako môţeme prepojiť jednotlivé
predmety v škole so Sv. Písmom. Aby sme zároveň pri preberaní predmetov mysleli
na svoju dušu, na Boha a duchovný ţivot.
Slovenský jazyk - „Zdrţuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. (Ţalm
34:14) „Jazyk múdrych je pre vedomosť ozdobou, ale ústa bláznov chrlia
bláznovstvá.“ (Prís 15:2)
Matematika - „Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám
odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Jeţiš mu
odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.“ (Mt 18:21-22)
Zemepis (geografia) - „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a
prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boţí sa vznášal nad vodami. Potom Boh
povedal: „Buď obloha uprostred vôd a staň sa delidlom medzi vodami a vodami!“
I urobil Boh oblohu a oddelil vody, ktoré boli pod oblohou, od vôd, ktoré boli nad
oblohou. A stalo sa tak. Potom Boh povedal: „Vody, ktoré ste pod nebom,
zhromaţdite sa na jedno miesto a ukáţ sa súš!“ A stalo sa tak. A Boh nazval súš
„zemou“ a zhromaţdište vôd nazval „morom“. A Boh videl, ţe je to dobré.“(Gn 1:12, 6-7, 9-10)
Prírodopis (biológia) -„Tu Boh povedal: „Zem, vyţeň trávu, rastliny s plodom
semena a ovocné stromy, prinášajúce plody, v ktorých je ich semeno podľa svojho
druhu na zemi!“ Zem vyhnala trávu a rastliny s plodom semena podľa svojho druhu i
stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je ich semeno podľa svojho druhu. „Vody,
hemţite sa mnoţstvom ţivých tvorov, a okrídlené tvory, lietajte ponad zem na
nebeskej oblohe!“ „Zem, vydaj ţivé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy
a divú zver podľa svojho druhu!“ Na to Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz
a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad
dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“ A stvoril
Boh človeka na svoj obraz, na Boţí obraz ho stvoril, muţa a ţenu ich stvoril.“(Gn
1:11-12, 20-21, 24-27)
Chémia - „Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto
je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“ Podobne po večeri
vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za
vás.“ (Lukáš 22:19-20)

Požehnanú školu všetkým študujúcim a učiacim sa a nech sa nám darí
popri škole nezabúdať na Boha.
————————————————————————————————OZNAMY:
- V tomto týţdni – na Prvý štvrtok mesiaca obetujme svoje modlitby za posvätenie kňazov
a nové duchovné povolania z celej sv. Cirkvi a zvlášť z našej farnosti; na Prvý piatok pri
adorácii odprosujme za hriechy voči Jeţišovmu Srdcu. V sobotu odprosujme za uráţky voči
Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie.
- Upratovanie Hertník: Polčinová 154, Polčinová 155, Marinčinová 156, Palšová 157
- Upratovanie Bartošovce: Jutková 169, Jutková 260, Dušičková 279
- Na prvý piatok, ktorí potrebujete, aby som prišiel k chorým, nahláste v sakristii.

