34. Týždeň v Cezročnom období , cyklus „B“/ADVENT, cyklus
„C“

- Upratovanie Hertník: Kundrátová 99, Lenártová 100, Kseničová 43, Bogdanová 104
- Prvou adventnou nedeľou začína nový cirkevný rok, cyklus „C“. Advent je čas radostného a
zároveň kajúcneho očakávania narodenia Pána.
- Pandemické opatrenia nás automaticky nastavia na ticho, rozjímanie a pôst. Vzhľadom na nové
opatrenia od pondelka (21.11.) bude počet ľudí na ver. bohoslužbách max. 50 (OP).
22.11.2021 Pondelok
Svätej Cecílie, panny a mučenice
(spomienka)
23.11.2021 Utorok
Utorok 34. týždňa v Cezročnom
období
alebo Svätého Klementa I., pápeža
a mučeníka
alebo Svätého Kolumbána, opáta
(ľubovoľná spomienka)
24.11.2021 Streda
Svätého Ondreja Dung-Laka,
kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
(spomienka)
25.11.2021 Štvrtok
Štvrtok 34. týždňa v Cezročnom
období
alebo Svätej Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
(ľubovoľná spomienka) - v Hertníku svätíme ako v nedeľu!
(slávnosť)
26.11.2021 Piatok
Piatok 34. týždňa v Cezročnom
období

27.11.2021 Sobota
Sobota 34. týždňa v Cezročnom
období
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)
28.11.2021

NEDEĽA

1. adventná nedeľa [rok C,
cyklus II.]

16:45

Bartošovce (zdr., B . pož., milosti, dary D. Sv.
pre kňazov ročníka +Martina Šinaľa - č. 27)

18:00

Hertník (br atstvo Bož. Sr dca - XI./´21)

07:00

Bartošovce (+Marián,+Alexej,+zosnulí rod. - č.
150)
súkr. Hert. (za veriacich_1.adv.neC)

16:45

Hertník (zdr ., B. pož. pr e Ver oniku - č. 206)

18:00

Bartošovce (zdr., B. pož. pre Stanislava - č.
162)
PO SV. OMŠI ADORÁCIA!

16:45

Bartošovce (zdr., B. pož. pre Helenu Tilickú 80 rokov života - č. 258)

18:00

Hertník (zdr ., B. pož. pr e Már iu - 50 rokov
života - č. 108) - titulárna slávnosť!

08:00

Bartošovce (+otec,+členovia rodiny - č. 67)

16:45

Hertník (zdr ., B. pož. a poďak. pr e Matúša 18 rokov života - č. 234)
PO SV. OMŠI ADORÁCIA!

08:00

Bartošovce (+Terézia,+Václav,+Jozefovia - č.
196)

07:30

Požehnanie adv. vencov!
Hertník (+Alber t Sobek - II.)

09:00

Požehnanie adv. vencov!
Bartošovce (+rodičia,+starí rodičia - č. 196)

10:30

Požehnanie adv. vencov!
Hertník (+Mar ta - č. 55)
KRST po sv. omši /z minulej nedele preložený!/

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

NOVEMBER 2021

Číslo 376

HerBartnícek
Slávnosť Krista Kráľa
V nedeľu 21. novembra slávime 34. nedeľu v cezročnom období – poslednú nedeľu v
tomto liturgickom roku. Liturgický rok začína adventom – prípravou na slávnosť Narodenia Pána – a končí oslavou Krista Kráľa, na ktorého sa Otec rozhodol všetko zamerať
a v ňom zjednotiť. Sviatok Krista Kráľa zaviedol pápež Pius Xl. a stanovil preň poslednú októbrovú nedeľu. Prvýkrát sa nedeľa Krista Kráľa slávila na konci Svätého roku
1925. Liturgickou reformou po Druhom vatikánskom koncile bol tento sviatok povýšený na slávnosť – najvyšší stupeň slávenia a veľmi vhodne bol preložený na poslednú,
tridsiatu štvrtú cezročnú nedeľu v liturgickom roku.
Zopár myšlienok z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Dnes je slávnosť Krista Kráľa. Počas svätej omše som sa
vrúcne modlila, aby Ježiš bol Kráľom všetkých sŕdc, aby Božia milosť žiarila v každej duši. Vtom som uzrela Ježiša takého, ako je namaľovaný na tomto obraze. Povedal mi tieto
slová: – Dcéra moja, najväčšiu chválu mi vzdávaš vtedy,
keď verne plníš moje želania (Den. 500).
Videla som Pána Ježiša ako Kráľa, vo veľkej velebe, ktorý sa
prísne pozeral na našu zem, ale na prosbu svojej Matky predĺžil čas milosrdenstva (Den. 1261).

Kým prídem ako spravodlivý Sudca, najprv prichádzam ako Kráľ milosrdenstva (Den.
83).
A tak ťa, môj Kráľ, neprosím o nič, hoci viem, že mi môžeš dať všetko. Prosím ťa len o
jedno: zostaň naveky Kráľom môjho srdca, to mi stačí (Den. 1811).
———————————————————————————————————-

Kristus Kráľ z lásky nezostúpil z kríža

V túto poslednú nedeľu liturgického roka slávime slávnosť Krista Kráľa. A dnešné evanjelium nám dáva kontemplovať Ježiša, ako sa predstavuje Pilátovi ako
kráľ kráľovstva, ktoré «nie je z tohto sveta» (Jn 18,36). Toto neznamená, že by
Kristus bol kráľom iného sveta, ale že je kráľom iným spôsobom, no predsa je v
tomto svete kráľom. Stoja tu proti sebe dve logiky.

Svetská logika stavia na ambícii a na konkurencii, bojuje zbraňami strachu,
donucovania a manipulácie svedomí. Logika evanjelia, čiže Ježišova logika, sa
naopak prejavuje v poníženosti a nezištnosti, potvrdzuje sa v tichosti, ale účinne silou pravdy. Kráľovstvá tohto sveta sa neraz opierajú o mocenský vplyv,
rivalitu, útlak. Kristovo kráľovstvo je «kráľovstvom spravodlivosti, lásky a pokoja» (Prefácia).
Ježiš sa zjavil ako kráľ – kedy? V udalosti kríža. Kto hľadí na Kristov kríž, nemôže nevidieť prekvapivú nezištnosť lásky. Niekto z vás môže povedať: ‚Ale,
Otče, toto bolo zlyhanie!‛ A práve v zlyhaní hriechu – hriech je zlyhaním – v
zlyhaní ľudských ambícií, tam je víťazstvo kríža, tam je nezištnosť lásky. V zlyhaní kríža je vidieť lásku, túto lásku, ktorá je nezištná, ktorú nám Ježiš dáva.
Hovoriť o moci a sile pre kresťana znamená odvolávať sa na moc kríža a na
silu Ježišovej lásky: lásky, ktorá zostáva pevná a neporušená, aj v konfrontácii
s odmietnutím, a ktorá sa ukazuje ako zavŕšenie života stráveného v totálnom
sebaobetovaní v prospech ľudstva. Na Kalvárii sa okoloidúci a vodcovia ľudu
Ježišovi pribitému na kríž posmievajú a vyzývajú ho: «Zachráň sám seba, zostúp z kríža!» (Mk 15,30). - «Zachráň sám seba!» No paradoxne, Ježišova pravda spočíva práve v tom, čo na neho posmešným tónom vykrikujú jeho odporcovia: «Sám seba nemôže zachrániť!» (v. 31). Ak by bol Ježiš zostúpil z
kríža, podvolil by sa tak pokušeniu kniežaťa tohto sveta. On však nemôže zachrániť sám seba práve preto, aby mohol zachrániť druhých, práve preto, lebo
dal svoj život za nás, za každého z nás. Povedať ‚Ježiš dal život za svet‛ je
pravdou, ale krajšie je povedať: ‚Ježiš dal svoj život za mňa‛. Každý z nás povedzme vo svojom srdci: ‚Dal svoj život za mňa‛, aby mohol spasiť každého
jedného z nás z našich hriechov.
A kto toto pochopil? Dobre to pochopil jeden z dvoch
zločincov, ktorí sú ukrižovaní spolu s ním, nazývaný
„kajúci lotor“, ktorý ho prosí: «Ježišu, spomeň si na
mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva» (Lk 23,42). A
bol to zločinec, bol to skorumpovaný človek, ktorý tam
bol odsúdený na smrť práve za všetky tie surovosti, ktoré popáchal za svojho života. No v Ježišovom postoji, v
jeho miernosti, uzrel lásku. A toto je sila Kristovho kráľovstva: je to láska. Preto nás Ježišovo kraľovanie neutláča, ale nás oslobodzuje od našich slabostí a bied, dodávajúc nám odvahu kráčať po cestách dobra, zmierenia a odpustenia.
Hľaďme na Ježišov kríž, pozrime na kajúceho zločinca a povedzme všetci spolu to, čo povedal kajúci lotor: «Ježiš, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho
kráľovstva». Prosme Ježiša, keď sa cítime slabí, hriešnici, zdrvení, aby na nás
pozrel a povedzme mu: «Ty si tam. Spomeň si na mňa!»

Zoči-voči toľkým ranám vo svete a premnohými zraneniam na tele človeka,
prosme Pannu Máriu o oporu v našom úsilí napodobňovať Ježiša, nášho
Kráľa, sprítomňujúc jeho kráľovstvo prejavmi láskavosti, porozumenia a milosrdenstva.

Stratené hodinky

(Z príhovoru pápeža Františka)

Mladý muž sa pozdravil starému pánovi v parku: ,,Pekný deň, pamätáte si
ma?" ,,Pekný deň aj tebe, mladý muž, veru nie, nepamätám." Mladík povedal, že bol
jeho žiakom a že chce byť takým človekom ako on. Bývalý učiteľ sa ho spýtal:
„Prečo?“ A tu začal mladý muž spomínať. ,,Spolužiak prišiel do školy s novými hodinkami a ja som mu ich vzal. Učiteľ sa postavil pred triedu a povedal: "Kto vzal
hodinky, vráťte ich." Nevrátil som. Učiteľ nás postavil do kruhu, prikázal nám zavrieť oči a začal kontrolovať vrecká jednému po druhom. Keď prišiel ku mne, našiel
hodinky, vzal ich a hľadal ďalej vo vreckách ostatných. Keď skončil, povedal:
,,Otvorte oči, hodinky som našiel" a vrátil ich spolužiakovi. Bol ste to vy. Nikdy ste
mi nič nepovedali, nevynadali, nikdy ste nespomenuli, o koho išlo, kto tie hodinky
ukradol. V ten deň ste zachránil moju dôstojnosť. Pamätáte si túto príhodu, pán profesor?" ,,Pamätám, kontroloval som všetkým vrecká, ale nevedel som, kto je zlodej,
pretože som pri hľadaní aj ja mal zatvorené oči."
Tak aj náš Kráľ, Ježiš Kristus, nevyužíva svoju moc, aby nás trestal, ponížil,
pokoril, „odpísal“, zosmiešnil našu dôstojnosť. On je Kráľ, ktorý dvíha, povzbudzuje, dáva novú príležitosť, je plný súcitu… (z duchovných cvičení)
—————————————————————————————————————-

OZNAMY

Čierne okresy:
OP: max. 50 osôb (Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.)
OTP: max. 6 osôb
Základ: individuálna pastoračná činnosť
Režim „kompletne zaočkovaní“ sa mení na režim OP (očkovaní, prekonaní). Znamená to, že osoby, ktoré prekonali COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
budú mať rovnaké možnosti ako kompletne zaočkované osoby.
P - po prekonaní - osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a
mali ho potvrdený RT-PCR testom.
Zdroj: https://korona.gov.sk/informacie-k-novym-pravidlam-platnym-od-22-11/
- Dnes sa zakončí zbierka na Dobročiné diela sv. Alžbety. Pán Boh zaplať za milodary!
- V nedeľu bude prečítaný list mladých k Týždňu Cirkvi pre mladých a 36. svetovému dňu
mládeže.
- Na budúcu nedeľu je zbierka na CHARITU (jeseň).
- Spoveď pred a po sv. omši podľa potreby!
- Z ACN informácia Slovensko ohľadom projektu Červená streda 24.11.2021 http://
www.cervenastreda.sk Červená streda je globálna osvetová akcia, kedy sa chrámy, stavby a
pamätníky naprieč kontinentami rozžiaria farbou mučeníkov.
- V pondelok 15.11. bude evanjelizačný koncert Godzonetour v Prešove v Ice Aréne o 19:30
hod. len pre zaočkovaných.
- Arcidiecézne stretnutie mládeže v sobotu 20.11. sa presúva z Košíc do Prešova.
- Pozývam vás k modlitbe deviatnika k sv. Ondrejovi, ktorý sa v našich farnostiach začneme
modliť už túto nedeľu.
- Patróna našej arcidiecézy si uctíme pri sv. omši v sobotu 27.11.2021 o 10.00 h v Katedrále
sv. Alžbety v Košiciach (prenos cez TV LUX).
texty neprešli jazykovou úpravou

