30. Týždeň v Cezročnom období , cyklus „B“

- Upratovanie Hertník:Micheľová 72, Šofranková 73, Dankovičová 75, Kunciková 76
- Z krstu rodina Szkwarľová obetovala na kostol 50 eur. Pán Boh zaplať!

25.10.2021 Pondelok
Pondelok 30. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Maura, biskupa
(ľubovoľná spomienka)
26.10.2021 Utorok
Utorok 30. týždňa v Cezročnom
období
Výr. posviacky chrámov, ktorých
deň posviacky nie je známy!
27.10.2021 Streda
Streda 30. týždňa v Cezročnom
období

28.10.2021 Štvrtok
Svätých Šimona a Júdu, apoštolov
(sviatok)

29.10.2021 Piatok
Piatok 30. týždňa v Cezročnom
období
30.10.2021 Sobota
Sobota 30. týždňa v Cezročnom
období alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)

16:30

15:30 spoveď dušičková
Hertník (+rodičia,+st. rodičia - č. 17)

18:30

17:30 spoveď dušičková
Bartošovce (+Justína Krupová r. Vojtek pohr.)

07:00
17:30

16:30 spoveď dušičková
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Teréziu 18 rokov - č. 70)

08:00

07.15 spoveď dušičková
Bartošovce (+Emil,+František,+Stanislav - č.
30)

17:30

16:30 spoveď dušičková
Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Mariána
Štefančina - 50 rokov života - č. 263)

08:00

07:15 spoveď dušičková
Hertník (za veriacich - z 1. nov.
2021_Všechsvätých)

17:30

16:30 spoveď dušičková
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Jozefa 50 rokov života - č. 104)
súkr. Bartošovce
(za
veriacich - 31.neB_31.10.´21)

17:30
10:30

Dnes v noci sa mení čas. O 03:00 hodine letného času posúvame hodiny na
02:00 hodinu stredoeurópskeho času.

31.10.2021

NEDEĽA

31. nedeľa v Cezročnom období, cyklus „B“

- večerná sv. omša je z nasledujúcej slávnosti sviatku
Všetkých svätých!

06:30 spoveď dušičková
Hertník (+Jozef - č. 213)

16:30 spoveď dušičková
Hertník (+Františka Geralská - 1. výr. - č. 64)

09.00 - 10:30 spoveď dušičková
Bartošovce ( za zdravie, Božiu pomoc a ochranu , Dary Ducha svätého pre Mojmíra - 18 rokov - č. 27)
11:30 2 KRSTY

07:30
09:00

Hertník (+Ladislav,+Veronika - č. 200)
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Jána a
Veroniku - 55 rokov manželstva - č. 156)

10:30

Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Petra a Miroslavu - 40 rokov (jub. života každého)
2 KRSTY!
14:00 pobožnosť /bez kňaza/
15:00 - 16:30 spoveď dušičková Hertník

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

OKTÓBER 2021
Číslo 372

HerBartnícek
Len veriaci človek dokáže byť za všetko vďačný
(sv. Bernadeta o pokore a poníženosti srdca)

Len veriaci človek dokáže byť za všetko vďačný. Táto vďačnosť sa bude prejavovať
na tvojej tvári ako radosť, lebo všetko je talentom, ktorý máme premeniť na dobro. Táto úvaha o talentoch nadväzuje na učenie sv. Pavla a na slávne tézy sv. Augustína:
„Tým, čo milujú Boha, všetko slúži k dobrému, dokonca aj hriech.“ Teda aj pád, veľký
neúspech, ktorý zároveň zraňuje Ježiša, môže byť šancou; aj v ňom je skrytý istý talent, ktorý môžeš využiť. Potrebuješ k tomu len vieru, vracanie sa k takej viere, aby si
sa mohol dívať Ježišovými očami. Keď sa on díva na tvoj život, možno plný neúspechov, starostí, konfliktov, nepodarených zámerov, ťažkostí v živote vonkajšom i vnútornom, nikdy nie je smutný. On pozerá s radosťou, lebo dúfa, že to všetko prinesie
ovocie, že všetko využiješ a budeš radostný a vďačný za všetko, čím ťa obdarúva.
„Dnes si veľa trpela,“ povedala Matka Agnesa ťažko chorej Terézii z Lisiuex. „Áno“,
odpovedala, „milujem všetko, či mi Pán dáva“ (Žltý zošit, 140n.).
Podobne sa pozerala na svoj život Bernardeta Soubirusová, ktorej „Testament“ je neobyčajne výrečným svedectvom vďačnosti za spoznané dary:
„Vďaka ti, Ježišu, za chudobu mamičky a otecka, za starý mlyn, za hrubé dosky nášho
domu, za prašivé ovce, ktoré som pásavala. Vďaka ti, Bože, že som hladovala a nebola
takmer nikdy nasýtená; za starosť o deti a za pasenie oviec.
Vďaka ti, Bože, za prokurátora i komisára, za žandárov, za tvrdé slová pána farára Peymala ...
Za dni, keď si prišla Svätý Panna, aj za tie noci, keď si neprišla, budem schopná ďakovať až v raji. Za prijaté zauškovania, za posmešky, za urážky, za tých, ktorí ma pokladali za blázna, za podvodníčku, za zlodejku, vďaka ti, Mária Matka.
Za to, že som nikdy neovládala pravopis, za pamäť, ktorú som nikdy nemala, za moju
nevedomosť a hlúposť, vďaka. Ďakujem, lebo keby bolo na zemi iné dievča, nevedomejšie a hlúpejšie ako ja, bola vy si si iste vybrala ju ...
Za moju matku, ktorá zomrela tak ďaleko, za bolesť, ktorú mi spôsobil otec, keď prišiel
a namiesto toho, aby otvoril náruč pre svoju malú Bernardetu, povedal mi „sestra Mária
Bernarda“, vďaka ti, Ježišu.
Vďaka, že si mi dal srdce také jemné a citlivé a preplnil si ho horkosťou.
Vďaka za matku predstavenú Jozefínu, ktorá pred otcom biskupom vyhlásila, že sa nehodím na nič. Vďaka ti, môj Bože. Za sarkastické poznámky matky magisterky, za jej
tvrdý hlas, jej iróniu a nespravodlivosť, za všetok tvrdý chlieb pokorovania ďakujem ti
zo srdca, môj Bože.
Ďakujem ti, že som bola tá, ktorej Matka Terézia mohla často opakovať: Nerob zo seba
sväticu!“ Vďaka ti, že som mohla byť tá, ktorá bola vystavená toľkým skúškam, že
moje sestry hovorili o mne, aké šťastie, že nie sme Berdardetou.

Vďaka ti, že som bola Berdardetou, ktorej hrozili väznením preto, že som ťa videla,
presvätá Panna, že sa na mňa ľudia dívali ako na zvláštne zviera, na Bernardetu, takú
úbohú, že keď ma videli, si hovorili: „A to je tá?“ Nič viac, ako toto úbožiatko.
Vďaka ti, Bože, za toto moje úbohé telo, ktoré si mi dal, za všetky choroby, za moje
hnisajúce rany, za horúčku, za všetky bolesti kruté i bezcitné.Vďaka ti, Bože za túto
moju dušu, ktorú si mi dal, za púšť a vnútornú prázdnotu, za tvoje noci i záblesky svetla, za tvoje tichá i za tvoje hromy; za všetko i za to, že si ďaleko i blízko, vďaka, ó, môj
Bože, vďaka“
———————————————————————————————————Misijná nedeľa
(časť 1.)

V nedeľu 24. októbra si pripomíname Svetový deň misií. V kontexte hlboko poznačenom pandémiou COVIDu-19 sa netreba nechať odradiť, pretože misia nie je plodom
ľudských schopností, ale patrí Bohu: Duch Svätý je jej protagonistom. Pán preberá iniciatívu, poslal svojho Syna Ježiša Krista a dnes posiela každého pokrsteného (pápež
František).
Tento rok sa zvlášť modlíme za Keňu, kde hladomor postihuje dva milióny ľudí, z toho
350 000 detí. Na severe Kene vyschlo za posledné obdobie až 70% vodných zdrojov.
Vyberáme z Posolstva Svätého Otca Františka k Svetovému dňu misií 2021:
Keď zažívame silu Božej lásky, keď spoznávame Božiu otcovskú prítomnosť v našom
osobnom a komunitnom živote, nemôžeme konať inak ako hlásať a deliť sa o to, čo sme
videli a počuli. V tajomstve svojho vtelenia, vo svojom evanjeliu a Veľkej noci nám
Ježiš zjavuje svoj vzťah s učeníkmi a svoju ľudskú prirodzenosť, ktoré nám odhaľujú,
ako veľmi Boh miluje človeka a ako si prisvojuje naše radosti i naše trápenia, naše túžby aj naše obavy (porov. Druhý vatikánsky koncil, Gaudium et spes, 22). Všetko na
Kristovi nám pripomína, že svet, v ktorom žijeme a potreba jeho vykúpenia, nie sú mu
cudzie; pozýva nás tiež k tomu, aby sme sa aktívne zapojili do jeho misie: „Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu“ (Mt 22, 9). Nikto nie je cudzí, nikto sa nesmie cítiť voči tejto súcitnej láske cudzí alebo vzdialený.
Aktuálna historická chvíľa nie je ľahká. Pandémia odhalila a prehĺbila bolesť, osamelosť, chudobu a nespravodlivosti, ktorými už doteraz mnohí trpeli, odhalila aj naše falošné istoty, a tiež fragmentáciu a polarizáciu, ktoré nás v tichosti rozdeľujú. Najkrehkejší a najzraniteľnejší ešte viac okúsili vlastnú zraniteľnosť a krehkosť. Zažili sme
skľúčenosť, rozčarovanie, únavu; mohla sa nás dokonca zmocniť všeobecná zatrpknutosť, ktorá odníma nádej. My však „nie seba hlásame, ale Ježiša Krista, Pána; my sme
len vaši služobníci pre Ježiša“ (2 Kor 4, 5). Preto v našich komunitách a našich rodinách cítime zaznievať Slovo života, ktoré sa ozýva v našich srdciach a hovorí nám:
„Niet ho tu. Vstal z mŕtvych“ (Lk 24, 6). Slovo nádeje, ktoré láme každý determinizmus
a ktoré tým, čo mu dovolia dotknúť sa ich, dáva potrebnú slobodu a odvahu vstať a tvorivo hľadať všetky možné spôsoby, ako prežívať súcit, „sviatosť“ Božej blízkosti voči
nám, ktorá nikoho nenecháva opusteného na kraji cesty. V tomto čase pandémie, keď
pod zámienkou bezpečného sociálneho odstupu existuje pokušenie skrývať a zdôvodňovať ľahostajnosť a nezáujem, je naliehavá misia súcitu, ktorá dokáže z nutného odstupu
urobiť príležitosť na stretnutie, starostlivosť a podporu. To „čo sme videli a počuli“ (Sk
4, 20), milosrdenstvo, ktoré sme okúsili, sa môže stať dôveryhodným a vzťažným bodom, ktorý nám umožní znovuzískať spoločné nadšenie pre budovanie „spoločenstva
solidarity a vzájomnej súdržnosti, ktorému venujeme čas, úsilie i prostriedky“ (encyklika Fratelli tutti, 36). Práve jeho Slovo je pre nás denne vykúpením a spásou

pred výhovorkami, ktoré nás vedú uzavrieť sa do najzbabelejšieho skepticizmu: Aj tak
je to jedno, nič sa nezmení. Na otázku:
—————————————————————————————————
OZNAMY:
1.Sviatosť pokánia + odpustky za zosnulých: K sv. spovedi pristupujme kvôli získaniu odpustkov pre duše v očistci. Množstvo duší, aj z našich príbuzných, sú ešte v očistci a potrebujú
našu pomoc a na koľkých si nikto nespomína. Pomôžme im, aby oni potom boli naši orodovníci v nebi.
Spovedanie podľa opatrení covidového automatu (BJ okres v čiernej farbe).
2.Októbrové pobožnosti – zakončíme v nedeľu.
3.Halloween – odmietame všetky akcie aj tzv. halloweenské výzdoby – vyrezávané dyne so
sviecami v dome či pred domom znamená, že v tomto dome neuctievame Pána Boha, ale diabla. Sú to skúsenosti exorcistov. Neignorujme ich. My, katolíci, sa spojme v posledný októbrový
večer na spoločnej modlitbe tiež so sviecami, ale nie halloweenskými, ale k úcte našich svätých.
4.Slávnosť Všetkých svätých – začína vigíliou v nedeľu večer.
5.Organizácia pro life Fórum života – s podporou Konferencie biskupov Slovenska ponúka
pri vchode do kostola na predaj sviečku za nenarodené deti. Aj keď jej cena je podstatne nižšia,
zakúpením sviečky a svojím príspevkom podporujeme kampaň proti potratom, pomoc matkám
v hmotnej núdzi a deťom bez domova. Sviečku môžete zapáliť v okne domu alebo na cintoríne.
6.Dušičkové spovedanie bude v Hertníku v starej sakristii (v Bartošovciach v sakristii), kde je
viac priestoru. Pred vstupom do sakristie každý použije dezinfekciu na ruky, ktorá bude na
stolíku pred dverami. Vychádzať sa bude tiež do kostola (pri vychádzaní vonku, by sa veľmi
ochladzovala miestnosť).
7.Spovedanie pred sv. omšami by malo byť len pre zaočkovaných, zároveň nie je problém
so sv. prijímaním - zostávajú na sv. omšu. Spovedanie v piatok pre zaočkovaných sa môže v
prípade potreby predlžiť aj po sv. omši ak bude potreba.
8.Pre nezaočkovaných bude spoveď v sobotu dopoludnia v Bartošovciach a v nedeľu popoludní v Hertníku v čase ako je uvedené.
V kostole môže byť max. 10 osôb, ktorým sa hneď po vyspovedaní podá sv. prijímanie. Ostatní zatiaľ počkajú vonku, a tak to pokračuje ďalej, vždy po 10 osôb.
9.Prosíme všetkých, aby sa naozaj dodržiavali opatrenia, nakoľko aj zaočkovaní môžu byť pozitivní, nemusia mať príznaky a môžu nakaziť iných.
10.Na sv. omši - plne očkovaní - max. 100 osôb. Sv. prijímanie na konci prijímania vo sv. omši
v týždni, aj v nedele a prikázané sviatky na konci prijímania vo sv. omši.
***
Podmienky pre bohoslužby

Od pondelka 25.10. sú farnosti v okresoch
Bardejov, Sabinov, Michalovce, Stropkov a
Svidník v čiernej farbe
Vo farnostiach okresov kde platí 3. stupeň
ohrozenia
Povinné nosenie respirátora v interiéri a
rúška v exteriéri s výnimkami
Podmienky kapacity pre jednotlivé protokoly
Základ:
•maximálne 1 osoba na 25 m2
•s povinným zoznamom účastníkov
OTP:
•maximálne 1 osoba na 15 m2
•s povinným zoznamom účastníkov

Kompletne zaočkovaní:
•maximálne 100 osôb
•s povinným zoznamom účastníkov
•Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.)
Povolené s podmienkou dodržania kapacity
pre jednotlivé protokoly
Základ:
•maximálne 6 osôb, s výnimkou pohrebov
•s povinným zoznamom účastníkov
OTP:
•maximálne 6 osôb, s výnimkou pohrebov
•s poviným zoznamom účastníkov
Kompletne zaočkovaní:
•maximálne 100 osôb, za prísnych protiepidemických opatrení
•s povinným zoznamom účastníkov

texty neprešli jazykovou úpravou

