31. Týždeň v Cezročnom období , cyklus „B“ - prvopiatkový týždeň

- Upratovanie Hertník: Chomová 79, Ciglariková 86, Ciglariková 87, Biľová 83
- Zatiaľ vyčíslenie zbierky na Misie Hertník 677, - eur. Pán Boh zaplať!

OKTÁVA
01.11.2021 Pondelok
PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ
Všetkých svätých
(slávnosť)

1.

07:30

Hertník (+ r odiny - vlastný úmysel ...)

09:00

Bartošovce (za žijúcich kňazov farnosti)

10:30

Hertník (+Kar ol Semanek - II./´21)
Pobožnosť na cintorínoch nebude /každý
individuálne/!

02.11.2021 Utorok
2.
Všetkých verných zosnulých
(spomienka)

03.11.2021 Streda
3.
Streda 31. týždňa v Cezročnom
období
alebo Svätého Martina de Porres,
rehoľníka
(ľubovoľná spomienka)
04.11.2021
1. štvrtok 4.
Svätého Karola Borromejského,
biskupa
(spomienka)

05.11.2021
1. piatok 5.
Piatok 31. týždňa v Cezročnom
období

07:00
............
16:30

Hertník (za Sv. Otca Fr antiška)
........................................................................
Bartošovce (za duše v očistci všetkých zosn.)

18:00

Hertník (+Helena Semaneková - č. 233)

07:15

Hertník (za duše v očistci - č. 203)

08:45

Bartošovce (+Ondrej,+Mária - č. 70)

16:30

Hertník (+Anna Fer taľová - pohr.)

18:00

Bartošovce (za zosnulých - č. 60)
PO SV. OMŠI ADORÁCIA! /za duchovné
povolania/ - NOČNÁ ADORÁCIA /RB určí
adorujúcich/

Číslo 373

HerBartnícek
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.
2.V dušičkovej oktáve budem spovedať cca ½ hod. pr ed sv. omšou.
3.Slávnosť Všetkých svätých – začína vigíliou vo nedeľu večer, ktorá dnes 31.10.2021 končí.
Je to sviatok oslávenej Cirkvi v nebi, ktorá oroduje za nás – putujúcu Cirkev na zemi a Cirkev
trpiacu v očistci. Je to prikázaný sviatok. Viaže nás vo svedomí pod ťažkým hriechom účasťou
na sv. omši a zdržiavaním sa telesných prác a nákupov. Protiepidemické opatrenia na základe
dovolenia arcibiskupa ospravedlňujú od účasti na sv. omši (dišpenz).
4.Pobožnosť na cintoríne – kvôli zákazu zhromažďovania nebude. Individuálne prichádzajme
na cintoríny za dodržiavania epid. opatrení.

08:00

07:45 hod. záver ADOR.+Euch. pož.!
Bartošovce (+Imrich - č. 100)

17:15

09:00 vylož. S. Olt., ADORÁCIA, záver
17:00 hod.+Euch. pož.
Hertník (+J ozef Kapec - č. 237)

Už v pondelok v popoludňajších hodinách sa pripájame k modlitbám putujúcej Cirkvi. Počas nej
možno získavať odpustky pre zosnulých a to takto (so zohľadnením vynosu dekrétu KBS získavanie odpustkov počas novebra):
- každý deň navštíviť cintorín a pomodliť sa akúkoľvek modlitbu za zosnulých
- pristúpiť k sv. prijímaniu
- pomodliť sa na úmysel Sv. otca (Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu)
- ešte pred návštevou cintorína vzbudiť si ľútosť nad hriechmi a náklonnosťami k zlému a úmysel, že chceme tieto odpustky získať pre duše v očistci

07:00

Hertník (za bratstvo Bož. Srdca - X./´21) - fat.
sobota bez kňaza!

08:00

Bartošovce (+Anna,+Ján,+Ondrej,+Helena,+st.
rodičia - č. 87) - fat. sobota s kňazom!

7.
1. NEDEĽA V ME-

07:30

Hertník (RB-XI./´21 - +kňaza Martina,+kňazov farnosti)

09:00

Bartošovce (RB-XI./´21 - +kňaza Martina,+kňazov farnosti)

10:30

Hertník (zdr ., B. pož. a poďak. pr e Mar tina
- 50 rokov - č. 159)

32. nedeľa v Cezročnom období, cyklus „B“

NOVEMBER 2021

5.Deň Dušičiek – tak zvykneme nazývať Spomienku na všetkých verných zosnulých. Je to deň,
kedy Cirkev oslávená – svätci v nebi a my – Cirkev putujúca sa spájame v spoločnej modlitbe o
Božie milosrdenstvo pre duše v očistci. Sv. Cirkev určila osem milostivých dní na získanie úplných odpustkov pre zosnulých tzv. Oktávu za duše v očistci od 1. XI. – 8. XI.

06.11.2021
1. sobota
6.
Sobota 31. týždňa v Cezročnom
období
alebo Panny Márie v sobotu fatimská sobota!
(ľubovoľná spomienka)
07.11.2021
SIACI

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

13:30 vylož. S. Olt. /súkr. adorácia//
14:00 pobožnosť Hertník

2. XI. možno získať tieto odpustky 2 krát – raz na cintoríne a raz v kostole za Modlitbu Pána
(Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha).
Na cintoríne sa správajme ticho a dôstojne, upozornime na to aj deti, že je to posvätné miesto.
Vyhýbajme sa všetkému, čo narúša úctu k zosnulým.
Využime možnosť pristúpiť 2x k sv. prijímaniu a na Deň Dušičiek ho obetujme ako pomoc pre
zosnulých. Sviece, ktoré chcete zapaľovať za zosnulých si môžete dať posvätiť vždy počas sv.
omší dušičkovej otávy. (aj kedykoľvek počas roka v sakristii). Pomoc pre duše v očistci je skutkom milosrdenstva. Počas tejto Oktávy im pomáhajme modlitbou, sv. prijímaním, pôstom a
dobrými skutkami.

Dušičkové odpustky sa aj tento rok rozširujú na celý november
P:3, 29. 10. 2021 08:27, ZAH
Vatikán 29. októbra (RV) Úplné odpustky pre duše v očistci bude, tak ako minulý rok, možné
získať po celý mesiac november 2021. Oznámila to dnes Apoštolská penitenciária s vysvetlením, že vypočula prosby viacerých biskupov v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou. Dá sa tak
ľahšie predísť veľkému zhlukovaniu ľudí.
V dekréte podpísanom 27. októbra hlavným penitenciárom kardinálom Maurom Piacenzom
a regensom Mons. Nykielom sa píše, že Apoštolská penitenciária „potvrdzuje a rozširuje na celý
mesiac november 2021 všetky duchovné benefíciá udelené dekrétom z 22. októbra 2020 (Prot. č.
791/20/I)”.
Znamená to, že úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých,
ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembr a, môžu byť pr esunuté na ďalšie dni, až
do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať
za sebou.
Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých
verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia
sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo
nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november,
podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z
dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na
diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s
úmyslom splniť, akonáhle to bude možné, tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď,
sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny
Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.
„Z obnovenej veľkodušnosti Cirkvi budú veriaci určite čerpať zbožné predsavzatia a duchovný
elán, aby svoj život riadili podľa evanjeliového zákona, v synovskom spoločenstve a oddanosti
pápežovi, viditeľnému základu a pastierovi Katolíckej cirkvi”, píše sa v tohtoročnom dekréte
Apoštolskej penitenciárie.
TK KBS

V tomto týždni – na Prvý piatok, ktorý pripadá na piaty deň Oktávy za duše v očistci sa v sv.
prijímaní a v adorácii spojme s Božským Srdcom, odprosujúc za ľahostajnosť zomrelých, pokiaľ
žili na zemi a vynahrádzajme za nedbalostí duší v očistci. Fatimská sobota je Deň Dušičiek.
Nech je dňom vynáhrady nielen za hriešnikov urážajúcich Pána Boha a rúhajúcich sa Panne Márii, ale aj za duše zomrelých, ktorým Božia Matka môže aj vďaka našim modlitbám priniesť do
očistca veľa úľavy a útechy. Prvá nedeľa mesiaca – vo farskom kostole bude pobožnosť a výmena ružencových tajomstiev.
6.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.
7.Drahí bratia kňazi, milí duchovní otcovia, v prvom rade vás chceme s radosťou informovať o
novootvorenom Pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach. Tento dom je v správe
nášho Arcidiecézneho centra pre mládež (ACM) v Košiciach. Bude prioritne slúžiť na aktivity
nášho ACM pre mladých - animátorská škola ADAŠ, duchovné obnovy pre birmovancov a animátorov. Taktiež bude slúžiť na iné duchovné a pastoračné aktivity rôznych hnutí, spoločenstiev, centier, cirkevných škôl či kohokoľvek, kto bude mať záujem.

Na našej stránke www.acmko.sk v sekcii Pútnický dom nájdete viac informácií o možnostiach
ubytovania a kde tiež môžete vidieť kalendár obsadenosti domu. Rezervácia domu pre vaše
budúce akcie je možná po osobnom, telefonickom (0905626360) alebo emailovom kontakte
(premladez@gmail.com).
V mesiaci november od 15. do 21.11.2021 bude prebiehať na Slovensku Týždeň Cirkvi pre
mládež. Aj my z nášho ACM spolu s Domčekom, UPC Košice a UPC Prešov pozývame našich
mladých na tri podujatia, ktoré sa uskutočnia v tomto týždni.
V pondelok 15.11. bude evanjelizačný koncert s programom Godzonetour v Prešove, v stredu
17.11. plánujeme výlet pre mladých na vrch Jánošíkova bašta a pešiu púť mladých do diecéznej
svätyne Ružencovej Panny Márie v Obišovciach spojenú s prehliadkou samotného Pútnického
domu bl. Anny Kolesárovej a nakoniec v sobotu 20.11. Arcidiecézne stretnutie mládeže
(ADSM) v Košiciach v obmedzenej forme podľa aktuálnych pandemických opatrení. V prílohe
vám posielame plagát celého týždňa. Prosíme o propagáciu pripravovaných podujatí v tomto
týždni vo vašich farnostiach. o. Ján Kulan, moderátor ACM v Košiciach

8.Farský oznam – pomoc misiám
Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj
úmysel v misijných krajinách. Intencia je milodar pre kňaza, ktorý slávi svätú omšu na úmysel
darcu. Väčšina kňazov v misijných krajinách nemá plat, žije z príspevkov veriacich, ktorí sú
sami chudobní. Aj preto im môžeme veľmi pomôcť milodarom na odslúženie svätej omše. Je to
požehnanie pre mnohých kňazov v Afrike a my si zároveň môžeme uvedomiť univerzálnosť
Cirkvi, keď títo kňazi predkladajú na oltár naše úmysly. Zapísať si môžete aj na gregoriánske
sväté omše. Zapísať vaše úmysly môžeme v sakristii do konca novembra 2021.
9.Trnavská novéna
Každoročne pre vás prinášame na obrazovky Trnavskú novénu. A inak tomu nebude ani tento
rok. Priame prenosy svätých omší z trnavskej Baziliky sv. Mikuláša môžete sledovať od 13. do
21. novembra večer vo vysielaní Televízie LUX. Tohoročnou ústrednou témou je Sv. Jozef orodovník, opora a sprievodca v ťažkých chvíľach (Patris corde). https://www.tvlux.sk/content/
slide/29
10. Synoda—2021 2023 Za synodálnu Cirkev Spoločenstvo/spoluúčasť/misia
Bratislava 15. októbra (TK KBS) Svätý Otec František 10. októbra 2021 v Ríme slávnostne
otvoril synodálnu cestu pod názvom „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“
a pozýva všetky partikulárne cirkvi, aby sa vydali na túto synodálnu cestu v celej Cirkvi od 17.
októbra 2021. Na pozvanie pápeža Františka sa aj Cirkev na Slovensku plánuje vydať na cestu
synodálneho kráčania. Najbližšiu nedeľu sa v jednotlivých diecézach a eparchiách otvorí prvá
fáza synody na tému "Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia". Novou je schéma synody v troch častiach: odštartuje na úrovni diecéz, bude pokračovať v rámci kontinentov a
vyvrcholí v roku 2023 stretnutím biskupov v Ríme. Plénum KBS sa oboznámilo s prekladom
prípravných dokumentov a postupom, ktorý budú jednotlivé súčasti Cirkvi nasledovať.
V rovnaký deň - v nedeľu 17. októbra 2021 košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard
Bober bude 17. októbra 2021 o 10:30 svätej omši pri otvorení synody v Katedrále sv. Alžbety v
Košiciach. K procesu synody generálny sekretariát KBS pripravil webovú stránku
www.synoda.sk. Jednotlivé diecézy si určia kontaktné osoby, ktoré budú zodpovedné za organizáciu konzultačných stretnutí, pred-synodálneho zhromaždenia a prípravu diecéznej syntézy.
Diecézne syntézy následne KBS spracuje do dokumentu, ktorý bude slúžiť pre Instrumentum
laboris, teda prípravný materiál kontinentálnej fázu synody, nasledujúcej na prelome rokov
2022/ 2023.
Zdroje: Arcidiecézy / Archi/eparchie
texty neprešli jazykovou úpravou

