23. Týždeň v Cezročnom období, cyklus „A“
07.09.2020 Pondelok
Svätých Marka Križina,
Melichara Grodzieckeho
a Štefana Pongrácza, kňazov
a mučeníkov
(spomienka)

08:00

Bartošovce (na úmysel Stanky - č. 231)

18:00

- Ruženec o 17:00 hod. - radost., bolest., /... /
hymnus k D. Sv.
Hertník (zdr., B. pož. pre Marcelu s rod. - č.
203)
po omši ruž. sláv.

08.09.2020 Utorok
Narodenie Panny Márie
(sviatok)
Zasväťme tetno deň aj účasťou na
sv. omši a zachovajme sviatočný
pokoj!

06:30

Hertník (+Marta - č. 55)

09.09.2020 Streda
Streda 23. týždňa v Cezročnom
období
alebo Svätého Petra Clavera, kňaza
(ľubovoľná spomienka)

07:00
08:00

Bartošovce (+Jozef - 1. výr. - č. 3)
Hertník (Magdaléna Silvašiová - č. 254)

10.09.2020 Štvrtok
Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom
období

15:30

Bartošovce - sobášna sv. omša (za
novomanželov Marcela a Veroniku
Stanekových)!

18:00

- Ruženec o 17:00 hod. - radost., bolest., /... /
hymnus k D. Sv.
Bartošovce - titul chrámu /slávnostná sv. omša/
A/ (zdr., B. pož. pre Filipa - č. 154) *novokňaz
Dominik A.
B/ (za veriacich)
po omši ruž. sláv.
Snúbenci - liturgický obrad - snúbenci z
Bartošoviec! (po programe)

STRETNUTIE KURÁTOROV Hertníka a Bartošoviec - fara Hertník _
18:00 hod.

11.09.2020 Piatok
Piatok 23. týždňa v Cezročnom
období

12.09.2020 Sobota
Sobota 23. týždňa v Cezročnom
období
alebo Najsvätejšieho mena Panny
Márie
(ľubovoľná spomienka)
13.09.2020
NEDEĽA
24. nedeľa v Cezročnom období,
cyklus „A“
- sv. Jána Zlatoústeho, bs. a uč. C.
sa v tomto roku neslávi!

17:00

Bartošovce (+Martin, +Marianna - č. 237)

18:15

Hertník (+Štefan,+Anna,+Helena - č. 234)
Snúbenci - liturgický obrad - snúbenci z
Hertníka! (po sv. omši)

08:00

Bartošovce (zdr., B. pož. Márie - č. 27)

15:30

Hertník - sobášna sv. omšia (za
novomanželov Jozefa a Máriu Nalepovičových)

07:30
09:00
10:30

Hertník (zdr., B. pož. rodiny - č. 212)
Bartošovce (+Mária,+Michal,+Štefana - č. 140)
Hertník (zdr., B. pož. rodiny - č. 229)
Pobožnosť 14:00 hod.

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV.
KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

SEPTEMBER 2020
Číslo 313

HerBartnícek
Napomínať hriešnikov
Zo svätého Písma môžeme vyčítať, že Pán Ježiš nás v ňom stavia pred istý problém.
Na jednej strane nám dôrazne prikazuje „Nesúďte!“, na strane druhej od nás žiada, aby
sme človeka, ktorý urobí niečo zlé, napomenuli. Ako ale môžeme niekoho napomínať
bez toho, že by sme ho nesúdili? Veď iba na základe súdu môžeme prísť k záveru, že
dotyčný človek robí zlo, a teda, že ho treba napomenúť. Odpoveď na tento problém je
jednoduchá. Nikto z nás nemôže a ani nesmie súdiť svedomie iného, ale môže, ba
musí súdiť skutky druhého. Inými slovami: to, či si ten človek uvedomuje, že robí zlo,
posúdiť nevieme, a preto ho nemôžeme súdiť. Ale jeho skutky posúdiť vieme; ak sú
zlé, potom takého človeka treba za jeho skutky, ktoré vnímame ako zlé napomenúť.
Napomínanie hriešnikov je prvým zo skutkov duchovného milosrdenstva. Je to
vyjadrenie záujmu o duchovné blaho človeka, ktorý blúdi, ktorý robí chyby, ale
zároveň je to konanie v prospech celej spoločnosti. Nikto nemôže byť ľahostajný voči
zlu, lebo ľahostajnosť – alebo ešte horšie – súhlas či stotožnenie sa s hriechom,
poukazuje na nedostatok lásky voči blížnemu alebo tiež vyjadruje spoluúčasť na tomto
hriechu. Najčastejšou formou pomoci, akú môžeme preukázať človekovi, ktorý hreší,
je bratské napomenutie, čo, samozrejme, nie je ľahké a vyžaduje si veľkú opatrnosť.
Samotný Kristus povzbudzoval svojich učeníkov k tomu, aby reagovali, keď budú
vidieť zlo. „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi
očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného
alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov.
Keby ani ich nepočúvol, povedz to Cirkvi. A keby ani Cirkev nechcel poslúchnuť,
nech ti je ako pohan a mýtnik“.
Prečo Kristus tak silne zaväzuje k tomu, aby človek nesúhlasil s hriechom? Dôvodov
môže byť viac. Kristus miluje hriešnika, chce pre neho dobro a chce ho spasiť.
Pred Bohom sme navzájom za seba zodpovední. V žiadnom prípade nemôžeme
egoisticky myslieť len na seba, len na to, aby sme my boli spasení. Keď žijeme v
rodine, v susedstve, uprostred osôb, na ktorých nám záleží, budeme túžiť po ich dobre.
Keď matke záleží na dobre svojho dieťaťa, nebude sa ľahostajne pozerať na to, čo jej
dieťa robí. Keď sme láskaví k svojim príbuzným alebo k susedom a vidíme, že ich
ohrozuje nejaké nebezpečenstvo, varujeme ich a ponáhľame sa im pomôcť.
Napomínanie hriešnikov, to nie je nič iné ako varovanie pred najväčším
nebezpečenstvom – hriechom. Je to preukázanie pomoci v duchovnej oblasti.

Slovo bratského napomenutia, hoci často je ťažké prijať ho, alebo ho prijímame veľmi
neochotne, môže priniesť, a neraz aj prináša, pozitívny efekt. Dobré slovo veľmi často
pomáha „vytriezvieť“ a dokáže zastaviť pred spáchaním hriechu. Toto môže prispieť aj
k tomu, že sa posilní hlas svedomia, ktoré vie zahanbiť a zároveň povzbudiť k
obráteniu. Treba pamätať na to, že aj napriek tomu, že mnohí ľudia zabudli na Božie
prikázania, predsa len počítajú s názorom prostredia, v ktorom žijú.
Skutky duchovného milosrdenstva sú veľmi dôležité. Dôležité je napomínanie
hriešnikov. Veď naše telo vlastníme len na čas pozemského putovania. Duša je však
nesmrteľná. Keď zomierame, na konci našej pozemskej púte zomiera len telo. Naša
duša spolu s našou pamäťou, naším „ja“ sa stretne s Pánom. Sväté písmo a Cirkev nás
učia, že po smrti nás čaká súd. Z toho jednoznačne vyplýva, že si musíme uvedomovať,
kto sme, a musíme na to pamätať celý svoj život. Keď sa náš brat, ktorý blúdi, ktorý
kráča zlou cestou, neodvráti od svojich hriechov, bude odsúdený. Nezabúdajme, že ak
ho nenapomenieme, budeme niesť spoluzodpovednosť za jeho hriech. Sú to veľmi
dôležité slová, je to veľmi dôležitá skutočnosť. Treba sa nad tým zamyslieť.
Často sa mlčky prizeráme na hriech svojho blížneho, nedokážeme ho s láskou upozorniť
a napomenúť, a to preto, že sa hanbíme, nie sme dostatočne smelí alebo sa obávame,
aby sme sa niekoho nedotkli a nezranili jeho city. Aj keď veľmi dobre vieme, že to, čo
ten náš priateľ, priateľka, niekto známy alebo príbuzný koná, je ťažkým hriechom.
Každý z nás má povinnosť napomínať, poučovať a vedieť poradiť. Samozrejme je
veľmi dôležité, aby sme to robili z lásky a s láskou. Nemôže nás k tomu viesť ani
pýcha, ani vyvyšovanie sa nad svojho blížneho, ktorého pokladáme za horšieho od seba.
Pokora, zvlášť v takej citlivej oblasti, akou je napomínanie brata, ešte nikomu neublížila
a môže sa pričiniť o obrovský zázrak, akým je obrátenie alebo zmena života.

————————————————————————————————Púť do Ľutiny
(dokončenie)
Preto sa predpokladá, že ho videl aj duchovný otec. Od tejto chvíle Zuzana začala
rozprávať a všetci jej uverili. Po týchto udalostiach chodievala skoro každý deň do lesa,
kde sa jej opäť zjavil sv. Mikuláš a povedal, aby na mieste ich stretnutia bola postavená
Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Ako dôkaz jej daroval Mariánsku ikonu,
ktorú mala odovzdať duch. otcovi. Kňaz s kurátormi ju zatvorili do pokladnice. Na
druhý deň sa jej znovu zjavil sv. Mikuláš a znovu jej odovzdal ikonu. Keď otvorili
pokladnicu, kde dali 1. ikonu, tá bola prázdna. Nasledovalo dôkladné vyšetrovanie
biskupským úradom a krajským lekárskym kolégiom. Výsledky vyšetrovania boli
poslané do Ríma a schválené príslušnou kongregáciou. 24. 5. 1855 poslal Sv. Otec Pius
IX. Apoštolské breve, kde sú zapísané všetky odpustky, ktoré možno na Ľutinskej hore
získať. Pútnickú tradíciu narušila násilná likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi
v Československu v r. 1950. Až v r. 1968 bola znovu obnovená. Na záver Mariánskeho
roku 1988 Svätý Otec Ján Pavol II. povýšil Ľutinský chrám a priľahlé objekty na
hodnosť Bazilica Minor so všetkými právami a liturgickými výsadami. 9. 6. 2010 bola
Bazilika pričlenená zvláštnym Putom duchovného príbuzenstva k Bazilike Santa Maria
Maggiore v Ríme s privilégiom plnomocných odpustkov. Je zaujímavé, že na tomto
mieste sa nezjavila Panna Mária, ale sv. Mikuláš, ktorý vyzýval k úcte k Panne Márii.

Po vyčerpávajúcom oboznámení s históriou aj súčasnosťou pútnického miesta nám
duchovný otec vysvetlilúkaz pred ikonostasom. Od 15.augusta za 8 dní je vystavené na
stole plátno s Ikonou zosnulej Panny Márie, ozdobené kvetmi a sviečkami. Do
12.hodinysme mali čas na občerstvenie, súkromnú modlitbu, zapísanie sv. omší
a prezretie okolia. Po Anjel Pána nasledovala Krížová cesta viery, ktorú sme sa modlili
a zároveň putovaliku krížu na skale, kde je postavený nový drevený Chrám svätej rodiny,
ktorý je vernou kópiou zhoreného ľutinského dreveného chrámu, ktorého základy sú
zachované pred bazilikou.Z rozhľadne chrámu sme si pozreli nádhernú panorámu celej
doliny.Súčasne s Krížovou cestou smerom k areálu, kde sa konajú veľké púte a teraz
stojí Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky, sú vybudované kaplnky,na ktorých sú
zjavenia Cesty svetla. Pri 14. zastaveniach sme rozjímali nad udalosťami od Ježišovho
zmŕtvychvstania až po Zostúpenie Ducha Svätého a so spevom a modlitbou sme došli až
ku Kaplnke Zosnutia Presvätej Bohorodičky– miestu, kde sa konajú hlavné veľké púte
s krásnym Bohoslužobným prístreškom a amfiteátrom pre veriacich. Nakoniec sme si
mali možnosť nabrať si vodu nad amfiteátrom, tí vytrvalejší boli až pri Kríži, Kaplnke
a Prameni Sv. Mikuláša. Kto nestihol predtým, mohol si ešte pozrieť Záhradu Panny
Márie s nádhernými ikonami Panny Márie a vyobrazeniami všetkých štyroch ružencov
a tiež miniskanzen drevených chrámov z celého Slovenska – 41. V autobuse cestou späť
sme si po modlitbe Korunkyk Božiemu milosrdenstvu a Bolestnom ružencivzbudili
úmysel získania plnomocných odpustkov, pomodlili modlitbu Pána a Vyznanie viery, na
úmysel sv. otca, poďakovali sa Pánu Bohu a Panne Márii zazískané milosti,ochranu
a pekné počasie. Pánu šoférovi sme poďakovali za bezpečnú jazdu a šťastne sme dorazili
domov. Púť bola nádherným obohatením pre každého zúčastneného a ja len odporúčam
návštevu tohto prekrásneho miesta aj pre rodiny s deťmi, kde dokážu stráviť celodenný
výlet v prekrásnej prírode s možnosťou duchovného načerpania.
Účastníčka púte
Texty neprešli jazykovou úpravou
————————————————————————————————————————————————-

OZNAMY
- Upratovanie Hertník: Biľová 158, Šoltysová 159, Chomová 160, Kozaková 161
- Upratovanie Bartošovce: Hersteková 4, Macejová 6, Šinaľová 11
- Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
- Milodar: Rodina Poláková - Geralská obetovala na kostol z krstín 100, - eur. Pán Boh zaplať!
- Sviatok Narodenia bl. Panny Márie – Božia Matka má v utorok svoj deň narodenín /v sobotu
meniny/- Ako sa na jej deti patrí, prinesme našej Matke dar v podobe nábožne prežitého
sviatočného dňa na jej oslavu s modlitbou sv. ruženca a prijatím Božieho Syna v Eucharistii.
- Pred sviatkom Sedembolestnej Panny Márie odporúčam modliť sa novénu k Sedembolestnej
(začiatok od dnešnej nedele - 6.9.).
- Na budúcu nedeľu je zbierka na udržiavanie posv. miest a bazilík Sv. zeme – tzv. zbierka „Boží
hrob“, ktorú konáme vždy pri Božom hrobe počas Veľkonočného trojdnia. V tomto roku sa
presúva na najbližšiu nedeľu. Pán Boh zaplať.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a
krásu Božieho domu.

