15.09.2020 Utorok
Sedembolestnej Panny Márie,
patrónky Slovenska
(slávnosť)

07:30

Hertník (zdr., B. poţ. a poďak. pre Štefana - 75
rokov ţivota - č. 55)

09:00

Bartošovce (zdr., B. poţ. a poďak. pre Helenu,
vnukov a pravnukov - č. 150)

10:30

Hertník (zdr., B. poţ. a poďak. pre Nelku a
rodinu - 2 roky ţivota)
- po sv. omši vylož. Sviatosti Oltárnej (rozpis
adorujúcich podľa ruží)
15:00 poboţnosť (ruţenec k Sedembolestnej)
+záver ADORÁCIE!

16.09.2020 Streda
Svätých Kornélia, pápeţa,
a Cypriána, biskupa, mučeníkov
(spomienka)
17.09.2020 Štvrtok
Štvrtok 24. týţdňa v Cezročnom
období
alebo Svätého Róberta Bellarmína,
biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)

07:00

Hertník (+Ján,+Helena,+členovia rodiny - č.
14)

16:00

Hertník (+Emil Kapec - 1. výr. - č. 134)

18:00

18.09.2020 Piatok
Piatok 24. týţdňa v Cezročnom
období

19.09.2020 Sobota
Sobota 24. týţdňa v Cezročnom
období
alebo Svätého Januára, biskupa
a mučeníka
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)
20.09.2020
NEDEĽA
25. nedeľa v Cezročnom období,
cyklus „A“
- Sp. Sv. Ondreja Kima Taegona,
kň., a Pavla Chonga Hasanga a
spoločníkov, muč., sa neslaví!

- Ruţenec o 17:00 hod. - radost., bolest., /... /
hymnus k D. Sv.
Bartošovce (za veriacich - 25.neA/20.9.20)
po omši ruţ. sláv.
CELODENNÁ FARSKÁ POKLONA!
07:30 vyloţ. S. Olt. Hertník, 08:00 vyloţ. S.
Olt. Bartoš.//záver 16:30 hod. Bartoš., záver
18:15 Hertník

16:45

Bartošovce (zdr., B. poţ. a poďak. pre Máriu,
Františka, Ľubomíra a Gabrielu s rod. - č. 27)

18:30

Hertník (+Jozefovia,+Zuzana - č. 187)

08:00

Hertník (+Anna,+Ján - č. 251)

07:30

Hertník (+Jozef,+Mária,+Ján,+Anna - č. 123)

09:00

Bartošovce (zdr., B. poţ. a poďak. Marty - 60
rokov ţivota - č. 162)

10:30

Hertník (+Alexander,+Helena,+rodičia - č.
212)
14:00 - Hertník poboţnosť /13.30 hod. súkr.
adorácia/

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV.
KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

SEPTEMBER 2020
Číslo 314

HerBartnícek
Nový ţivot sa rodí na kríţi
Centrálnym motívom liturgie sviatku Povýšenia sv. Kríţa je Kristova smrť na kríţi a
vykúpenie, ktoré sa na ňom uskutočnilo. Chválime sa kríţom nášho Pána Jeţiša Krista,
lebo v ňom je naša spása, ţivot i zmŕtvychvstanie, ním sme spasení a oslobodení.
Cieľom Kristovej smrti na kríţi je spása všetkých ľudí a preto v tento sviatok
prosíme o dar poznania tohto veľkého tajomstva, aby sme jeho ovocie mohli zaţívať v
nebi.
Na kríţ máme pozerať v kontexte zmŕtvychvstania, lebo kríţ sám o sebe nie je cieľom,
ale je cestou vedúcou k zmŕtvychvstaniu, čiţe k plnosti ţivota v Bohu. Nový ţivot sa
rodí na kríţi a vedie nás k večnému ţivotu. Je to kríţ, ktorý odsunul tmu a priniesol
nám svetlo. Spolu s Ukriţovaným sa vznášame nahor, aby sme zriekajúc sa svojich
hriechov, získali dobrá nebeské.
Tu vidíme, aká úţasná vec je vlastniť kríţ. Kto kríţ má, má poklad. Skrze kríţ a v ňom
samom sa nám predstavuje podstata nášho ţivota, našej spásy. Keby nebolo kríţa,
Kristus by nebol ukriţovaný. Keby nebolo kríţa, Ţivot by nebol klincami pribitý na
drevo. Keby nebol pribitý klincami, z boku by nevytryskla krv a voda očisťujúca tento
svet, nezískali by sme slobodu, raj by nebol otvorený. Keby nebolo kríţa, smrť by
nebola pokonaná a peklo by nebolo pozbavené svojej moci.
Kríţ je veľký, lebo skrze kríţ sme získali veľa dobrého. Kríţ je znamením utrpenia,
znamením víťazstva a teda pre všetkých sa stal znamením spásy. Kríţ je chválou a
vyvýšením Krista. Je drahocenným kalichom, v ktorom je všetko utrpenie, aké
Kristus na seba za nás prijal.
Pozerajme na tento kríţ, ako nás k tomu vyzýva aj liturgia sviatku Povýšenia sv. Kríţa.
Čerpajme zo zdroja Boţích milostí, aké boli obsiahnuté v siedmych sviatostiach Cirkvi.
Kríţ nám poskytuje duchovnú slobodu. Sviatosti nám otvárajú bránu večného ţivota.
Matka Teraza z Kalkaty hovorievala: „Keď hľadím na kríţ, na ktorom zomrel Pán
Jeţiš, moje srdce prekypuje pokojom. Lámu sa vo mne napätia, ktoré sú vyvolané
rôznymi ťaţkosťami ţivota. Nenávisť sa premieňa na lásku. Namiesto krivdy prichádza
odpustenie. Hľadiac na kríţ cítim lásku, ktorou ma Boh obdaril. Učím sa milovať.
Láska je prameňom šťastia, ktoré oţivuje moje zničené telo. Je to jediná moţnosť, aby
sme zvíťazili nad zlom, nenávisťou a túţbou po pomste.“
Uprostred svätého mesta Jeruzalema je strom ţivota a lístie stromu je na uzdravenie
národov. Aleluja.
/antifóna/

Trpiaca láska
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa u nás Slovákov spája s pútnickým mestom
Šaštín, ku ktorému sa viaţe istá rodinná udalosť. Uprostred zabíjania, plienenia
a lúpeţníctva Turkov, sa v roku 1564 v Šaštíne začalo čosi zdanlivo bezvýznamné.
Malo to však postupne hlboko poznačiť dejiny a ţivot ľudí v tomto ťaţkom období,
keď mala osmanská moc v strednej Európe vrcholiť. Vojna robí ľudí drsnými, krutými,
zavše aţ neľudskými. Inak to nebolo ani s Coborom, ktorý ako sa zdá, mal výbušnú,
prchkú povahu. Istého dňa sa Angela Bakičová so svojím manţelom Imrichom viezla v
uzavretom koči do svojho kaštieľa v Šaštíne. Cestou si manţelia veľmi ostro vymieňali
názory. Skončilo sa to aţ tak, ţe Imrich Cobor kázal zastaviť a celý červený od hnevu
vykázal manţelku i so sluţobnou z koča. Pre Angelu to bola veľká uráţka a poníţenie
pred sluţobníctvom. Uráţku však prijala a odpustila. Dobre poznala svojho manţela,
ţe nezniesol protirečenie a mal panovačnú povahu. Rýchlo v ňom vzplanul hnev a
tvrdo presadzoval svoj názor. Trápila ju obava, ako to bude nasledovať ďalej v ich
rodinnom ţivote, preto ako veriaca sa s plačom úpenlivo modlila k Jeţišovej bolestnej
matke. Zároveň dala aj sľub, ţe ak zavládne v ich rodine opäť pokoj a láska, dá urobiť
na tom mieste, kde ju manţel vyhodil z koča, sochu Sedembolestnej Panny Márie.
Sľub, ktorý Angela dala na základe svojich skúsenosti s manţelom, spojila s vrúcnou
prosbou, aby sa zmenil, viazal sa teda na trvalý obrat v ich spoluţití. Pomoc prišla
bleskurýchle. Manţel poslal koč pre manţelku, pri bráne ju privítal a prosil o
odpustenie. Dal Angele čestné slovo, ţe čosi podobné sa uţ nezopakuje a v rodine
zavládol pokoj a láska. Angela sa manţelovi zdôverila so svojim sľubom. Nevytýkal
jej to, naopak, nástojil, aby ho čím skôr splnila. Na panstve vyhľadali tvrdé odolné
hruškové drevo, vyhľadali neznámeho ľudového rezbára, ktorý zhotovil sochu
Sedembolestnej Panny Márie v náručí s mŕtvym Synom. Sochu umiestnili na stĺp
vedľa cesty, tam kde Cobor vyhodil manţelku z koča. Od tých čias nielen Coborovci
so sluţobníctvom tu putovali na mariánske sviatky, ale začali tu putovať aj veriaci zo
Šaštína a okolia prosiť o pomoc v ťaţkostiach a súţeniach.
(E. Macák: Naša Sedembolestná Matka - dejiny Šaštína)
——————————-———————-———————-———————-——————————-

Púť na Staré hory (časť 1.)
V tomto roku boli, a aj sú obmedzené púte, hlavne do Medţugória, preto som sa rozhodla
pre púť na Staré hory, keď som počula, ţe tento program sa podobá programu
v Medţugóri. Nesklamala som sa.
Cestovali sme o 5,00 hod. ráno a cesta rýchle ubiehala,
preto, ţe sme sa modlili. O 9,00 hod. sme boli na mieste pri
Bazilike,3 kde sme vystúpili. Pozdravili p. Máriu. Kde sme
vystúpili a putovali sme ku studničke peši.
Vítala nás krása rána, slnečné počasie, ktoré nás príjemne
zohrievalo. Na mieste sme šete mali moţnosť nájsť si dobré
miesto pri Matke Boţej, ktorá sa vypínala pred nami
s rozpredstretými rukami a dvihnutím dohora, akoby nás
všetkých chcekla vyzdvihnúť do neba.

40 – dňová pôstna a modlitbová reťaz za kňazov. Zasvätenie Slovenska
Boţskému Srdcu Jeţišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie zo 6.
júla 1947
Blíţi sa sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska a s ním sa blíţi aj
začiatok 40 dňovej pôstnej reťaze za kňazov.
Veriaci sa budú postiť a modliť za kňazov, vyprosovať im Boţiu milosť, aby im
pomáhala v duchovnom ţivote, posilnila ich, zahojila ich rany a upevňovala ich vieru.
Táto reťaz pôstov a modlitieb bude trvať do 24. októbra a môţe sa do nej zapojiť kaţdý
veriaci, vybrať si ľubovoľný deň a obetovať ho za ním vybraného kňaza/kňazov.
Odporúča sa pôst takého typu, aký Cirkev prikazuje na Popolcovú stredu alebo Veľký
piatok, čiţe len raz za deň sa dosýta najesť a zdrţovať sa mäsitých pokrmov. S týmto
ročníkom pôstu a modlitieb súvisí aj putovanie relikvie sv. Jána Mária Vianneyho.
Relikvia bude putovať po Slovensku od 10. do 25. októbra a nakoniec bude celý pôst
zavŕšený celonárodnou Púťou za kňazov do Národnej svätyne Sedembolestnej Panny
Márie v Šaštíne.
Tam bude aj vystavená relikvia sv. Jána Mária Vianneyho. O trase putovania tejto
relikvie sa môţu veriaci dozvedieť na stránke: janmariavianneynaslovensku.sk. Modlime
sa za kňazov v tejto búrlivej dobe, aby verne zachovávali učenie Cirkvi, aby statočne
čelili útokom sekulárneho sveta a viedli svojich farníkov na cestu spásy. (Zdroj: Internet)
———————-———————-—————————-———————-—————————-———

Oznamy:
- Upratovanie Hertník: Chomová 166, Horvathová 167, Semaneková 168, Kozmová 170
- Upratovanie Bartošovce: Hudačová 12, Lešičková 14, Petrušková 210
- Zbierka pomoc Libanonu činila sumu 405 € . Odoslaná bola na účet ACN - Sekerčáková M.
- Jesenné kantrové dni.
- V pondelok bude poţehnanie kríţa pri ceste smerom na Podstavenec. Sviatok Povýšenia sv.
Kríţa - kedy prejavujeme vďačnosť Jeţišovi Kristovi za dar vykúpenia na kríţi .
- V utorok, v deň Bl. Panny Márie Sedembolestnej, ktorú si uctievame ako patrónku Slovenského
národa, prosme za oslobodenie našej vlasti od kaţdej formy zla, chorôb a nepokojov a za
prehĺbenie vo viere a vernosti sv. Cirkvi.
- Kántry / doţinky – V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je naše
poďakovanie za úrodu. Na budúcu nedeľu pri sv. omši bude posvätenie doţinkových vencov,
obrazov, košov z plodov tohtoročnej úrody. Máme za čo poďakovať, veď v takom premenlivom
počasí, aké bolo v tomto roku, obzvlášť cítime Boţiu pomoc a ochranu nad nami. Preto nebuďme
nevďační, ale spoločne príďme poďakovať Pánu Bohu za jeho otcovskú starostlivosť.

24. Týždeň v Cezročnom období, cyklus „A“
14.09.2020 Pondelok
Povýšenie Svätého kríţa
(sviatok)

08:00

Bartošovce (+Margita,+Jozef - č. 160/IV.)

16:00

Hertník (za všetkých ţijúcich členov
pozemkového spoločenstva Hertník)
- po sv. omši individuálny presun ku kríţu cca
17:00 hod. POŢEHNANIE KRÍŢA! - pre deti
je pripravená sladká pozornosť!

