Oznamy:

32. Týždeň v Cezročnom období , cyklus „B“

- Upratovanie Hertník: Biľová 84, Palšová 92, Paľuvová 93, Fertaľová 94
- Spovedanie pred a po sv. omši podľa potreby. - 9.11. na Výr. posviacky Lateránskej baziliky (od poludnia
8. do polnoci 9.1.) môžeme za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky - veriaci, ktorý nábožne navštívi
katedrálny chrám a tam sa pomodlí Otčenáš a Verím Boha).
- Milodary: Rodina Ondisová z krstu obetovala na kostol 50 eur, rodina Kocureková z krstu obetovala 50 eur
a z pohrebu +Anny rod. Fertaľová obetovala 50 eur. Pán Boh zaplať!

08.11.2021 Pondelok
Pondelok 32. týždňa v Cezročnom období
KONČÍ DUŠIČKOVÁ OKTÁVA!
09.11.2021 Utorok
Výročie posviacky Lateránskej
baziliky
(sviatok)
10.11.2021 Streda
Svätého Leva Veľkého, pápeža a
učiteľa Cirkvi
(spomienka)
11.11.2021 Štvrtok
Svätého Martina z Tours, biskupa
(spomienka)
12.11.2021 Piatok
Svätého Jozafáta, biskupa a mučeníka
(spomienka)

13.11.2021 Sobota
Sobota 32. týždňa v Cezročnom
období
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)
- večerné omše z nedele!
14.11.2021

NEDEĽA

33. nedeľa v Cezročnom období, cyklus „B“
5. svetový deň chudobných!

17:00
18:30

Bartošovce (+Ľudmila,+členovia rodiny - č.
236)
Hertník (+Alber t Sobek - I.)

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

NOVEMBER 2021

HerBartnícek
Nebo nie je až tak ďaleko

07:00

Bartošovce (+Augustín Š. - IX.)

17:30

Hertník (+Štefan,+r odičia - č. 12)
súkr. Hertník (za ver iacich - zo 7.1.´21/32.neB)

17:30

Bartošovce (zdr., B. pož. a ochranu pre Martina
- 40 rokov života - č. 56)

08:00

Hertník (za všetky duše v očistci - č. 196)

18:30

Bartošovce (+Jozef Horváth - č. 50)

16:30

Bartošovce (+Mária Mikluščáková - pohr.)

18:00

Hertník (+r odičia Cyr il a Helena,+Filip,+Mária,+st. rodičia - č. 233)

07:00

Hertník (+Fr antiškovia - č. 206)
súkr. Bart. (za veriacich - z 1.11.´21/Všechsv.)

07:00

Hertník (zdr ., B. pož. pr e Danielu - č. 212)

08:30

Bartošovce (+Júlia,+Ján,+Marián - č. 70)

10:30 Hertník - titul chrámu /odpustová
slávnosť/ (za veriacich)

Pobožnosť nebude!

Číslo 374

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o
nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená
pochopiť čas. V nebi nie je čas, nebo existuje mimo čas. Prečo? Čas totiž obmedzuje
človeka, aby dosiahol naraz úplné, dokonalé šťastie. Čas spôsobuje, že nemôžete naraz
robiť všetko, čo by ste chceli a čo by Vám robilo radosť. Musíte sa rozhodnúť, či najskôr urobíte jedno a potom druhé.
Čas človeka obmedzuje. Preto v nebi, nie je čas, aby radosť bola dokonalá. Všimnime
si, že najkrajšie momenty v našom živote zažívame, keď si neuvedomujeme, ako plynie
čas. Pri príjemnej debate s priateľmi ako často sme prekvapení, keď zistíme, koľko hodín už prešlo a ani sme si to nevšimli. Naopak, keď nám niečo nie je príjemné alebo sa
nudíme, rátame každú sekundu.
Na druhej strane, tu na zemi musíme využiť čas, aby sme sa dostali do neba. Ľudia
zvyknú hovoriť, že človek zomrie a pôjde do neba alebo do pekla. Nebo, ani peklo,
nezačínajú po smrti, ale začínajú už teraz na zemi. Do neba nás prináša život podľa toho, ako ho žijeme a smrť, podľa toho, v akom stave milosti zomrieme. Ani ten najsvätejší život sa nekončí v nebi, ak zomrieme s jedným smrteľným hriechom na duši.
Život nám dáva čas, aby sme si vypestovali návyky a vlastnosti, ktoré nám umožnia
túžiť po nebi. Táto túžba vytvára určitý predpoklad. Tak, ako škola vytvára predpoklad,
že budeme vzdelaní. Nebo nie je náhoda. Predstavme si, ako denne virtuóz trénuje na
klavíri. Táto vlastnosť je výsledkom lásky, ktorú k hudbe prechováva. Na druhej strane
si predstavme človeka, ktorý si za klavír sadne náhodou. Ak stlačí klávesu, ten individuálny tón môže znieť rovnako, ako tón virtuóza. Je to však náhoda, ktorá nie je odrazom lásky a pestovania čností a keby stláčal aj iné klávesy zistíme, že na klavíri nevie
hrať.
Spoliehať sa na obrátenie na smrteľnej posteli, je veľmi riskantné. Je to, ako keď študent zanedbáva základy matematiky a predpokladá, že keď príde na vysokú školu a
uvidí na tabuli dlhé vzorce, začne matematiku ihneď milovať. Poznám ľudí, čo už tu na
zemi žijú akoby boli v nebi alebo v pekle. Raz ma zavolali k zomierajúcemu človeku a
ten ma privítal slovami: dajte mi pokoj, chcem ísť do pekla. Tak som mu povedal, že si
teda sadnem na stoličku a budem sa pozerať, ako tam smeruje. Tak, ako som tam sedel,
nakoniec našiel cestu k spovedi a otvorila sa mu nádej na inú cestu.
Ježiš nám po svojom zmŕtvychvstaní povedal, že nám ide pripraviť miesto do domu
svojho Otca. Odkiaľ vedel o dome svojho Otca? Pretože z neho prišiel a poznal ho.
Miesto nám musel ísť pripraviť, pretože človek v Božom pláne nebol stvorený pre nebo, ale pre život na zemi.

Človek nemal mať miesto v nebi s anjelmi, ale mal žiť v raji na zemi. O tento raj a večný život však človek prišiel následkom hriechu. Keď človek zhrešil, Boh na človeka
nezabudol a prišiel so záchranou. Jej súčasťou bolo, že z
ľudstva musela byť zmytá škvrna dedičného hriechu, nakoľko nič nečisté nedokáže existovať v prítomnosti čistého
Boha. Preto musel Ježiš prísť na zem a zadosťučiniť Božej
spravodlivosti. Obetu vždy prináša nevinný za vinného.
Každý človek, ktorý sa narodil z muža a ženy, mal na sebe
dedičný hriech a preto nedokázal priniesť Bohu túto obetu,
ktorú vyžadovala Božia spravodlivosť. Áno, Boh je nielen
nekonečne láska, milosrdný, ale aj spravodlivý. Preto túto
obetu musel priniesť človek, ktorý bol čistý ako Boh. A
tým nebol nikto iný, ako Ježiš Kristus – pravý človek a
pravý Boh. Preto sa narodil z Panny a preto Panna bola ochránená od dedičného hriechu. Je to, akoby kráľ odsúdil za nejaký zločin na smrť väzňa a následne povedal, že za
väzňa zomrie on sám. Vďaka Bohu dnes človek má nielen zem, ale aj možnosť byť v
nebi. Využime ju!
Arcibiskup Fulton J. Sheen (svetlo sveta.sk)
———————————————————————————————————————————

Výročie posviacky Lateránskej baziliky

Každý z nás veriacich prežíva svoju vieru inak. Sme rôzni v mnohom a výnimkou nie je ani osobný duchovný život. Niektorí veriaci pravidelne chodia na
každú svätú omšu denne, niektorým stačí nedeľná účasť. No nemálo je tých,
ktorí sledujú aj to, čomu, resp. komu je zasvätený konkrétny deň v cirkevnom
kalendári.
Ak pripadá v deň spomienka na významného svätca, tak pri počutí jeho mena sa
nám môže vybaviť v mysli životopis výnimočnej osobnosti, ktorú Cirkev všetkým
ukazuje za príklad hodný nasledovania.
Ako si však vysvetliť sviatok „posviacky
Lateránskej baziliky“?
Každá konfesia má svoj hlavný chrám.
Pre nás katolíkov je to práve Laterán.
Pôvod pochádza od mena pôvodných vlastníkov pôdy, na ktorých bazilika stojí. Ide o rodinu Lateranensi, ktorá v čase vlády cisára Nerona upadla do jeho
nemilosti, pričom pozemok bol zoštátnený. Vyrástli tam kasárne rímskych légií,
ale po udelení slobody kresťanom, po tzv. Milánskom edikte r. 313 za vlády
Konštantína, bol pozemok darovaný kresťanom a na jeho pôde sa začalo so
stavbou baziliky, ktorá bola 10 storočí sídelnou bazilikou rímskeho biskupa. V
roku 1305 odišiel pápež do Avignonu, no po návrate z Francúzska sa už v Lateráne rímski biskupi neusídlili, ale preniesli sídlo do Vatikánu, kde sú až dodnes. Laterán však ostal jednou zo 4 patriarchálnych bazilík, pričom priľahlý
palác je sídlom rímskeho vikariátu. Na pôde Lateránu sa uskutočnilo 5 koncilov. Príznačné je, že oproti je socha sv. Františka, ktorý sa zjavil vo sne pápežovi Inocentovi III., a to práve v momente, kedy podopieral rúcajúci sa Laterán,

symbol univerzálnej Cirkvi. V bazilike sa nachádzajú aj vzácne relikvie − lebky
sv. Petra a sv. Pavla.
Na záver treba dodať, že v priľahlom paláci boli podpísané Lateránske zmluvy,
na základe ktorých vznikol samostatný vatikánsky štát. Stalo sa tak 11. februára 1929. Ostáva zvláštnou náhodou fakt, že presne na deň o 84 rokov neskôr
ohlásil pápež Benedikt XVI. svoju abdikáciu. No podľa cirkevných analytikov
tieto dátumy nemajú žiaden súvis a ide len o zvláštnu zhodu okolností.
———————————————————————————————————

Modlitba za duše v očistci
Najláskavejší a najmilostivejší Bože, zmiluj sa nad všetkými dušami v očistci
a vysloboď ich z hrozných očistcových múk. Zmiluj sa nad nimi pre Tvoju nekonečnú
lásku a milosrdenstvo a na ich úzkosti vzhliadni s otcovskou láskou. Zabudni na ich
hriechy a krehkosti. Skrze svojho najmilšieho Syna, Ježiša Krista, v ktorého silne verili
a dúfali, vysloboď ich a pre Jeho trpké umučenie odpusť im zaslúžené pokuty. Nedrž
ich dlhšie v ich smutnom väzení, aby Ťa tým viac milovali a tým radostnejšie velebili
na večné veky. Amen.
Odpočinutie večné daj im, Pane!
A svetlo večné nech im svieti!
Duše všetkých verných zomrelých, pre milosrdenstvo Božie, nech odpočívajú v pokoji.
Amen.
Ó, Mária, Matka Božia, Matka milosrdenstva, pros za nás a za zomrelých!
———————————————————–———————————————-

Ste šťastné?

Ste šťastné? Takto sa raz sestra Faustína opýtala dušičiek na cintoríne. Vo
svojom Denníčku spomína: Večer som sa prechádzala po záhrade a modlila
som sa ruženec. Prišla som k cintorínu. Odchýlila som dvere a chvíľu som sa
modlila za dušičky. Opýtala som sa ich v duchu: „Určite ste veľmi šťastné?”
Vtom som začula slová: „Natoľko sme šťastné, nakoľko sme splnili Božiu
vôľu,” a potom nastalo ticho ako predtým. Zahĺbila som sa do seba a dlho som
rozmýšľala, ako ja plním Božiu vôľu a ako využívam čas, ktorý mi Boh dáva. (…) Večer tie duše prišli a prosili ma o modlitbu. Veľa som sa za ne modlila. Večer, keď sa procesia vracala z cintorína, videla som veľké množstvo duší, ktoré spolu s nami išli do kaplnky a tam sa s nami
modlili (Den. 515 a 519).
V knihe Spomienky na sv. Faustínu nachádzame takéto
svedectvá sestier: Sestra Otylia Kondraciuková spomína, že sestra Faustína rada chodila na cintorín a vravievala, že svätosť je láska k Bohu a snaha o lásku k blížnemu.
Sestra Damiána Zióleková v tejto súvislosti píše: Išli sme
okolo cintorína. ,,Málo sa modlíme za duše našich zomrelých sestier; strašne trpia v očistci,“ povedala sestra
Faustína. A dodala: ,,Niekedy ma pochytí strach, že keď
ja zomriem, po smrti sa sestry nebudú za mňa modliť a ja možno budem trpieť
v očistci.” (milosrdentvo.sk)

texty neprešli jazykovou úpravou

