Oznamy:

33. Týždeň v Cezročnom období , cyklus „B“

- Upratovanie Hertník: Harčarufková 95, Čekanová´96, Harčarufková 97,Silvaššyová 98
- Dnes mala byť zbierka na Dobročinné diela sv. Alžbety (14.11.). Bude už v priebehu týždňa a na nedeľu
Krista Kráľa bude oficiálne.
- Zbierka na MISIE Hertník 687, Bartošovce 650. Spolu 137 eur. Rod. Cigľariková venovala na kostol z krstu
50 eur. Pán Boh zaplať za milodary.
- Záver cirkevného roka – Blíži sa slávnosť Krista Kráľa a s ňou aj záver cirkevného roka. V sobotu
ju začneme slávením vigílie, po ktorej nasleduje celonočná adorácia. Slávnosť vyvrcholí v nedeľu popoludní
zasväcujúcou modlitbou, ktorá je obdarená úplnými odpustkami.
- Blíži sa arcidiecézna slávnosť sv. Ondreja (30.11.)- v 9 dní pred tým sa modlíme novému k sv. Ondrejovi.
- Spovedanie pred alebo po sv. omši (podľa potreby).

15.11.2021 Pondelok
Pondelok 33. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Alberta Veľkého,
biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)

16:30

Bartošovce (zdr., B. pož. pre rodinu Vojtekovú č. 150)

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

NOVEMBER 2021

Číslo 375

HerBartnícek
Svetový deň chudobných

17:45

Hertník (+Rudolf, +Kar ol, +Magdaléna,
+Karol, +Mária - č. 28)

07:00

Bartošovce (+ kňaz Martin - č. 27)

08:00

Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Emíliu 70 rokov - č. 127)

09:30

Hertník (zdr . B. pomoc a silu pr e J ozefa L. č. 14)

16:45

Hertník (+Fr antiška Ger alská - IX./´21)

18:00

Bartošovce (+Jozef Majirský - IV/´21 - č. 39)

16:30

Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Janu Horváthovú - 50 rokov - č. 49)

17:45

Hertník (za duše v očistci - č. 23)

20.11.2021 Sobota
Sobota 33. týždňa v Cezročnom
období alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)

08:45

súkr. Hertník (...)
Bartošovce (+Ján Lazur - pohr.)

21.11.2021

07:30

Hertník (za ver iacich)

V nedeľu 14. novembra je 5. Svetový deň chudobných. Tento deň ustanovil pápež
František. Celé kresťanské spoločenstvo pozval podať pomocnú ruku chudobným,
slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná.
Zopár myšlienok pápeža Františka
k svetovému dňu chudobných:
Ak chceme skutočne stretnúť Krista, tak
sa v odpovedi na sviatostné spoločenstvo
v Eucharistii musíme dotýkať jeho tela aj
v zmučených telách chudobných.
Chudoba značí pokorné srdce, ktoré si
uvedomuje, že sme len obmedzené a
hriešne stvorenia, a tak odolávame pokušeniu všemohúcnosti, ktorá vzbudzuje
ilúziu nesmrteľnosti. Chudoba je postoj
srdca, ktorý nám bráni považovať peniaze,
kariéru či luxus za ciele života a podmienku nášho šťastia.
Zoči-voči tomuto vývoju nemožno ostať ľahostajnými a už vôbec nie rezignovať. Na
chudobu, ktorá zháša podnikavého ducha mnohých mladých; na chudobu, ktorá uspáva zmysel pre zodpovednosť ; na chudobu, ktorá otravuje zdroje spoluúčasti…
Chcel by som, aby sa tento deň pripojil k ostatným svetovým dňom, ustanoveným mojimi predchodcami, ktorých slávenie sa už v živote našich spoločenstiev stalo tradíciou. Celkový obraz týchto slávení totiž dopĺňa o hlboký evanjeliový prvok: Ježišovu
prednostnú lásku k chudobným.
Ak v našom susedstve žijú chudobní hľadajúci ochranu a pomoc, priblížme sa
k nim v túto nedeľu: to bude ten najvhodnejší okamih pre stretnutie s Bohom,
ktorého hľadáme
——————————————————————————————————--

09:00

Bartošovce (zdr., B. pož., milosti a ochrana pre
Martina a Jaroslava - č. 60)
- vylož. S. Oltárnej+ADORÁCIA, záver o 14:00
hod.
Hertník (vlastný úmysel - poďak. za dar života)
KRST PO SV. OMŠI
- vylož. S.Oltárnej+ADORÁCIA, záver o 15:00
hod.

Človek je Božím stvorením. Boh stvoril človeka a nie človek Boha. Projekt spásy je
človeku ponúknutý Bohom a nie človek ho nadiktoval Bohu. Tento r ozdiel medzi
tým, kto je spasiteľ a tým, kto má byť spasený je veľmi dôležitý moment poznania u
každého jednotlivého človeka. Boh a človek nie sú si rovnocenné bytosti. Napriek
tomu si môže človek myslieť opak a na základe slobodnej vôle podľa toho aj konať.
Presne túto slobodu využil aj Lucifer, keď sa odmietol podriadiť Božiemu plánu.

16.11.2021 Utorok
Utorok 33. týždňa v Cezročnom
období
alebo Svätej Margity Škótskej
alebo Svätej Gertrúdy, panny
(ľubovoľná spomienka)
17.11.2021 Streda
Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
(spomienka)
18.11.2021 Štvrtok
Štvrtok 33. týždňa v Cezročnom období
alebo Výročie posviacky bazilík
svätých Petra a Pavla, apoštolov
(ľubovoľná spomienka)
19.11.2021 Piatok
Piatok 33. týždňa v Cezročnom
období

NEDEĽA

34. nedeľa v Cezročnom období - Krista Kráľa
(slávnosť)

11:00 sobáš Bartošovce - obrad (Ľuboš Jurkanin
a Ľubica Basariková)

10:30

Mýtus o tom, že Svätá spoveď je zbytočná

Človek má rovnakú možnosť uznať Boha a podrobiť sa Božej vôli, alebo sa zahrať na
Boha a meniť to, čo Boh ustanovil.
Odpúšťať môže iba ten, komu sa ublížilo. Ak vám niekto r ozbije auto, bolo by
uspokojujúce pre vás, keby vášmu vinníkovi odpustil váš sused? To, v akej miere bude
za rozbité auto urobená náprava závisí od toho, aké zadosťučinenie bude požadovať
ten, komu bola spôsobená ujma. Ak vám bola urobená ujma, z čisto ľudského pohľadu
ste to vy, kto povie, či vám stačí ospravedlnenie alebo aj hmotné odškodnenie alebo
požadujete aj kvety pre manželku, ktorá utrpela psychickú ujmu. Vy ste ten, kto vie, čo
je potrebné urobiť, aby sa vo vás nadobudol pocit, ktorý ste mali pred tým, ako sa daná
negatívna udalosť uskutočnila. Ako by ste sa cítili, keby váš sused rozhodol za vás čo
vám ako obeti stačí? Predovšetkým však predstavte si, že ste vinníkom a túžili by ste
po odpustení. Uspokojili by ste sa s tým, keby sused vám povedal, čo stačí urobiť, aby
ste dosiahli zadosťučinenia?
Hriechom človek uráža Boha, ktorý je dokonalý. Ježiš Kristus nám dal za úlohu, tu na
zemi dosiahnuť dokonalosť, pretože Otec na nebesiach je dokonalý. Ježiš poznal padnutú ľudskú prirodzenosť a vedel, že človek rád dáva na misku váh porovnanie, čo získa tým, že poruší pravidlá. Človek vždy, keď sa rozhoduje pre hriech, robí tak, pretože
si myslí, že tým niečo získa, aj keď iba dočasne. Preto Ježiš človeka upozorňuje, že nič
nečisté nevstúpi do kráľovstva nebeského a v tomto Boh nenadŕ ža nikomu.
Hriech nás robí nečistými. Odpustiť hriech dokáže iba Boh. Pohoršenie, ktoré u Židoch
zakaždým rástlo, keď Ježiš niekomu odpustil hriech pramenilo práve z toho poznania,
že iba Boh má túto právomoc. Starozákonní židia chápali to, čo moderný človek často
nechápe. Boh skúša vieru človeka v neho. Skúša ju, či je vytrvalá a či človek svoju
vôľu a predstavu je ochotný podriadiť Božej. Pred tým, ako Židia boli vyslobodený z
Egyptského zajatia, Boh prikázal Židom, aby zabili baránka, aby si jeho krvou natreli
veraje dverí. Viem, že ak by sa našiel niekto, kto by si povedal, že Boh to tak nemyslel
doslovne a môžem to urobiť aj inak, v tú noc zahynul.
Starozákonná obeta baránka, ktorú Boh prikázal sláviť Židom na pamiatku prechodu
však mala ešte detailnejšiu požiadavku. Pri príprave a jedení Baránka, mu nemohla byť
zlomená ani jedna kosť. Koľko ľudí by túto požiadavku považovalo dnes za banalitu?
Koľko ľudí by sa rozhodlo časom povedať, že to je detail a nie je dôležité, či nejakú
kostičku zlomím, Boh to myslel obrazne a nie doslovne. A podobne, pri ukrižovaní
Ježiša Krista apoštoli zdôraznili, že mu nebola kosť zlomená a to v súlade s tradíciou a
proroctvami starého zákona.
Tento z mnoho príbehov je potrebné mať na pamäti, keď hovoríme o sviatostiach, ktoré ustanovil Boh. Boh nemá povinnosť nikdy človeku vysvetliť prečo žiada to, čo žiada. Práve preto prvá a najväčšia čnosť voči Bohu je poslušnosť.
Pre porozumenie sviatosti zmierenia si musíme najskôr uvedomiť rozmer hriechu. Keď
zhrešila Eva, Boh nepreklial iba Satana ako prameň pokušenia, ale taktiež zem a stvorenie. Hriech mal dopad nielen na Evu a Adama, ale aj na ich pokolenie. Eva s Adamom neobstáli v skúške svojho vzťahu k Bohu rovnako, ako neobstal Lucifer.
Každé Božie stvorenie, anjeli aj človek, majú svoju Getsemansku záhradu, kedy musia
na základe svojej slobodnej vôle sa rozhodnúť či sú na strane Boha alebo sú proti nemu. A prameňom všetkej hriešnosti je vlastná pýcha. Lucifer z vlastnej pýchy a nadradenosti odmietol slúžiť Bohu tak, ako to Boh požadoval. Na zemi na rozdiel od nadpozemského sveta však človek zvykne mať druhú šancu, kedy má možnosť vyznať svoj
hriech a obnoviť svoj vzťah s Bohom. Anjeli túto možnosť nemajú. Akékoľvek
rozhodnutie anjelov je vzhľadom na ich dokonalú znalosť všetkého, čo im Boh k ich
poznaniu predložil, večné.

Ak človek povie Bohu nie, má možnosť pokiaľ žije zmeniť nie na áno. Anjel svoje nie
nikdy za áno už zmeniť nedokáže.
Prvá najjednoduchšia odpoveď prečo svätá spoveď musí byť pred kňazom je: lebo Ježiš
to tak nariadil. Apoštolovi Petr ovi, pr vému pápežovi dal kľúče od kr áľovstva nebeského v podobe možnosti odpúšťať hriechy. Komu hriechy zadržíte budú mu zadržané, komu ich odpustíte budú mu odpustené. Boh nikde nepovedal, že apoštoli majú odpúšťať hriechy tým, ktorí za nimi prídu, tým ostatným odpustí on sám. Prečo vôbec by
dával právo odpúšťať hriechy ak by to právo nemal dôvod využívať? Aby sme dosiahli
odpustenia, musíme rešpektovať podmienky, ktoré na odpustenie stanovuje ten, ktorému bolo ublížené. V tomto prípade ide o Boha. A Boh ustanovil sviatosť zmierenia.
Prameňom hriechu je pýcha. Prečo hriešny človek má výhrady spovedať sa pred kňazom? Pretože je to akt, pri ktorom sa cíti ponížený. Čím väčší hriech spáchame, tým
väčšiu hanbu cítime. Čím väčšiu hanbu cítime, tým väčšie poníženie pre nás je ju vyznať. Bohu samému nemusíme svoje hriechy pripomínať, on ich vidí v plnej nahote.
Hriešnik vyznaním hriechu podľa toho, ako to Boh požaduje však zmierujeme seba s
Bohom. Každý hr iech je zlom voči sebe, blížnemu a Svätej Cir kvi. Koľko kr át sme
počuli pohoršenie adresované na nejakého veriaceho. To je katolík? Veď robí toto a
tamto. Práve preto si treba uvedomiť, že hriešny život zraňuje osobitným spôsobom
Matku Cirkev. Naše hriechy slúžia druhým na obviňovanie jej samotnej a tak na spochybňovanie jej svätosti, ktorú požíva nie vďaka hriešnemu človeku, ale vďaka tomu,
kto ju založil – Ježiš Kristus, kto ju udržiava pri živote – Duch Svätý a vďaka svätým
sviatostiam, ktoré majú pomáhať bojujúcej Cirkvi na zemi prísť k Bohu. Práve z tohto
dôvodu potrebujeme odpustenie aj samotnej Cirkvi ako spoločenstva zraneného mojim
hriechom. (svetlosveta.sk)

———————————————————————————————————————————
I. Duchovné cvičenia pre kňazov
Exercície sa uskutočnia 7. až 10. marca 2022 v Dome pútnika CBM v Spišskej Novej Vsi pod
vedením Mons. Andreja Imricha. Začínajú v pondelok o 18.00h večerou a končia v piatok obedom o 12.00h. Téma: Uvažovanie nad Desatorom. Viac informácii v prílohe.
II. Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom
Pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 16. novembra 2021 o 17:00 v
Katolíckom kruhu Jarková 77, Prešov. REŽIM – OTP. Plagát v prílohe.
III. Knižná ponuka
Vydavateľstvo Postoj Media predstavuje predposlednú knihu tejto sezóny. Ide o zásadnú knihu
Roda Drehera s názvom Neži v lži.
Využite predpredaj a získajte knihu až s 20 % zľavou. Akcia je časovo obmedzená a platí
do 23. 11. 2021 do 24:00. Do ponuky vydavateľstvo zaradilo aj výhodný balík pre farnosti,
rodiny, spoločenstvá 5 + 1 kniha zdarma. Kniha skúma, čo sa vlastne deje so Západom.
Opisuje problémy ako politická korektnosť, kultúra rušenia (cancel culture) či „woke“ progresivizmus. Neži v lži je viac ako len pokusom o analýzu problému či viac ako len hľadaním paralel medzi progresívnym „mäkkým totalitarizmom“ a tým starým. Pre nás Slovákov má kniha Neži v lži ešte jeden osobitý rozmer. Na Roda Drehera počas návštevy našej krajiny urobil
veľký dojem príbeh slovenskej podzemnej cirkvi. si môžu čitatelia prečítať o Silvestrovi Krčmérym či Vladimírovi Juklovi.
- Tento rok bude UPeCe Prešov organizovať dopravu pre mladých pútnikov (18-35) na Silvestrovkské stretnutie s Bratmi z Taizé, ktoré sa uskutoční v meste Turín, známe pôsobením zakladateľa rehole saleziánov Don Boscom. Počas stretnutia bude vystavená vzácna relikvia plátna,
do ktorého bolo zavinuté Ježišovo telo (Turínske plátno). Stretnutie bude prebiehať v dňoch 28.
december 2o21 - 1. január 2o22. Cena za dopravu: 9o,- €/ účastnícky poplatok: 65,- €. Prihlasovanie končí 21. novembra 2o21. Bližšie informácie a odkaz na elektronický prihlasovací formulár nájdete na plagáte.
texty neprešli jazykovou úpravou

