Týždeň po 3. adventnej nedeli
13.12.2021 Pondelok
Svätej Lucie, panny a mučenice
(spomienka)

predvianočná spoveď (45 min. pred omšou; zapísať sa na papier
cca 30 ľudí _ind. spov.)

08:00

Hertník (+Ján,+rodičia,+st. rodičia - č. 270)

predvianočná spoveď (1hod. pred sv. omšou; zapísať sa na
papier cca 50 ľudí _ind. spov.)

17:00
14.12.2021 Utorok
Svätého Jána od Kríža, kňaza a
učiteľa Cirkvi
(spomienka)

Bartošovce (+Alexej Krupa - č. 9)
predvianočná spoveď (45 min. pred omšou; zapísať sa na papier
cca 30 ľudí _ind. spov.)

07:00

17:00

Hertník (zdr ., B. pož. a posilu pr e Štefana s
rod. č. 203)
predvianočná spoveď (45 min. pred sv. omšou; zapísať sa na
papier cca 30 ľudí _ind. spov.)

08:00

Bartošovce (+Mária rod. Palšová - úmysel BJ)
predvianočná spoveď (1hod. pred sv. omšou; zapísať sa na
papier cca 50 ľudí _ind. spov.)

17:00
16.12.2021 Štvrtok
Štvrtok po 3. adventnej nedeli

Hertník (+r odičia,+star í r odičia - č. 217)
predvianočná spoveď (1hod. pred sv. omšou; zapísať sa na
papier cca 50 ľudí _ind. spov.)

16:00

Hertník (+Kar ol Semanek - č. 234)

- 09:00 vylož. S. Olt+ADOR., záver
18:00 h.
predvianočná spoveď (1hod. pred sv. omšou; zapísať sa na
papier cca 50 ľudí _ind. spov.)

18:15
17.12.2021 Piatok
Piatok po 3. adventnej nedeli

18.12.2021 Sobota
Sobota po 3. adventnej nedeli

19.12.2021

NEDEĽA

4. adventná nedeľa, cyklus
„C“

Bartošovce (+Anna Čechová - č. 128)
predvianočná spoveď (1hod. pred sv. omšou; zapísať sa na
papier cca 50 ľudí _ind. spov.)

18:00

08:00

07:30
09:00
10:30

Hertník (zdr ., B. pož. a ochranu r odín - č. 17)
- PO SV. OMŠI vylož. S. Olt+ADOR./
nočná/, záver 18.12.2021:07:50 hod.

07:50 záver ADOR.
Hertník (zdr ., B. pož. a poďak. pr e Mir oslava
Semaneka - život. jub.)
PREDVIANOČNÁ SPOVEĎ 09:00 - 11:30 hod.
HERTNÍK/- rozdanie Eucharistie 11:30h.
Hertník (zdr ., B. pož. a poďak. pr e Annu - 70
rokov - č. 123)
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Magdalénu s rod. - 70 rokov života - č. 121)
Hertník (za ver iacich)
- sv. prijímanie!
PO SV. OMŠI KRST!
PREDVIANOČNÁ SPOVEĎ 14:00 - 16:30 hod.
BARTOŠOVCE/-rozd. Eucharistie 16:30 h.

DECEMBER 2021

Číslo 379

HerBartnícek

Bartošovce (+Augustín Š.– DEC./´21)
predvianočná spoveď (1hod. pred sv. omšou; zapísať sa na
papier cca 50 ľudí _ind. spov.)

15.12.2021 Streda
Streda po 3. adventnej nedeli

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci – Tretia adventná nedeľa

Svieca pastierov

(Na každé stretnutie položte na stôl kríž a adventný veniec; skratka „V“ označuje otca,
matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka „S“ označuje
spoločné odpovede.)
Úvod a čítanie Božieho slova
V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
S: Amen.
V: Chválime ťa, Bože, že si prišiel zachrániť všetky národy a darovať svetu pravú radosť, ktorú tento svet nedokáže dať.
S: Bože, buď zvelebený naveky.
V: V našej rodine pokračujeme v duchovnej ceste adventným obdobím. Dnes, keď už
svieti svieca prorokov a svieca Betlehema, zažneme tretiu sviecu na našom adventnom
venci – sviecu pastierov. Keď hľadíme na týchto jednoduchých ľudí, učme sa prijímať
Ježišovo evanjelium s jednoduchým, pokorným a čistým srdcom.
S: Príď, Pane Ježišu, nech v našej rodine a v celom svete vládne pravá radosť a trvalý
pokoj.
V: Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom (13, 11 - 12). Však viete, bratia,
aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása
bližšie, ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Počuli sme Božie slovo.
S: Bohu vďaka.
V: Pán je už blízko, nebude meškať.
S: Zjaví sa tým, ktorí ho očakávajú.
Zažatie tretej sviece a modlitba ruženca
V: Zažneme tretiu sviecu. Čoskoro príde k nám Pán Ježiš. Pastieri sa mu klaňali v pokore, skromnosti a jednoduchosti. Boží Syn sa narodil v chudobe. Nasledujme príklad
pastierov v ich pokore a v radostnej dôvere v Boha a v Božie plány. Hľa, prichádza
Pán, aby zachránil a vykúpil svoj ľud. (Zažne sa tretia svieca)
S: Blažení tí, čo očakávajú jeho príchod.
V: Teraz sa spoločne pomodlime jeden desiatok radostného ruženca. Okrem vlastných
úmyslov prosme za všetky rodiny našej farnosti, zvlášť za tie, ktoré prežívajú ťažkosti
a krízu. (Niekto z rodiny podľa výberu)

Záverečná modlitba a požehnanie
V: Dobrý a láskavý Bože, pomáhaj nás, aby sme boli pripravení a ochotní prijať radostnú správu o narodení Božieho Syna a žiť každodenné v tejto radosti.
S: Amen.
V: Daj, aby sme s dôverou a jednoduchosťou prijali tajomstvo vtelenia, ako ho prijali
betlehemskí pastieri.
S: Amen.
V: Pastieri s radosťou ohlasovali správu o narodení Božieho Syna, prosíme ťa za rodičov, aby boli pre svoje deti prvými učiteľmi viery a modlitby a aby spolu so svojimi
deťmi prichádzali ku Kristovi.
S: Amen.
V: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života.
S: Amen. (V šetci sa pri týchto slovách prežehnajú)
............................................................................................................................................

Najdôležitejšia príprava na sviatky

„Veríš, že Boh sa narodil v betlehemskej stajni, ale beda, ak sa nenarodí v
tebe!” Tieto slová poľského spisovateľa Adama Mickiewicza sú aktuálne aj
dnes. Najdôležitejšia príprava na vianočné sviatky spočíva v príprave našej
duše, nášho srdca. Ako píše sv. sestra Faustína:
Povedz dušiam, kde majú hľadať útechu – v tribunáli milosrdenstva, tam sa
dejú najväčšie zázraky, ktoré sa ustavične opakujú. Aby sme ten zázrak dosiahli, netreba ísť na ďalekú púť ani vykonať nejaké vonkajšie obrady. Stačí
pristúpiť s vierou k nohám môjho zástupcu a povedať mu o svojej úbohosti a zázrak Božieho milosrdenstva sa prejaví v celej
plnosti. Aj keby duša bola ako rozkladajúca sa mŕtvola, a aj
keby z ľudského pohľadu už nebolo pre ňu vzkriesenia a
všetko bolo už stratené, nie je tak u Boha. Zázrak Božieho
milosrdenstva vzkriesi takú dušu v celej plnosti. Ó, úbohí,
ktorí nečerpáte z tohto zázraku Božieho milosrdenstva, nadarmo budete volať, keď už bude neskoro (Den. 1448).
Ako apoštoli milosrdenstva, pomáhajme mu našou modlitbou:
Dnes som počula slová: – Modli sa za tieto duše, aby sa nebáli priblížiť sa k
tribunálu môjho milosrdenstva. Neprestávaj sa modliť za hriešnikov. Ty vieš,
ako veľmi mi ležia na srdci ich duše. Zmenši môj smrteľný smútok, rozdávaj
plným priehrštím moje milosrdenstvo (Den. 975). (milosrdenstvo)
..............................................................................................................................

Radostná nedeľa – Gaudete

Svätý Otec František slávi 17. decembra svoje narodeniny. Pred niekoľkými rokmi po
blahoželaní pred modlitbou Anjel Pána sa prítomným prihovoril k téme radostnej nedele: „Uplynulé dve nedele nám liturgia zdôraznila, čo znamená zaujať postoj bdelosti a
v čom konkrétne spočíva pripravovanie cesty Pánovi. V túto Tretiu adventnú nedeľu,
ktorá sa tiež nazýva „radostnou nedeľou“,

nás liturgia vyzýva zachytiť ducha, v ktorom sa toto všetko má uskutočniť.
Svätý Pavol nás pozýva pripraviť sa na Pánov príchod troma postojmi. Prvým je ustavičná radosť; druhým vytrvalá modlitba, tretím je neprestajné vzdávanie vďaky.
Prvým postojom je ustavičná radosť: „Ustavične sa radujte!“ (1 Sol 5,16), hovorí sv.
Pavol. Oplatí sa stále zotrvávať v radosti, aj keď sa veci nedejú, ako by sme si želali;
no je tu aj tá hlboká radosť, ktorou je pokoj: vnútorná radosť. Pokoj predstavuje radosť
„na prahovej úrovni.“ Ťažkosti a útrapy križujú život každého človeka, poznáme to
všetci. Často krát sa i realita, ktorá nás obkolesuje zdá byť nehostinnou a suchopárnou,
pripomínajúcou púšť, v ktorej zaznieva hlas Jána Krstiteľa, ako sme počuli v evanjeliu
(porov. Jn 1,23). Práve slová Jána Krstiteľa ale odhaľujú, že naša radosť sa opiera o
istotu, že táto púšť je predsa len niekým obývaná: „Medzi vami“ –
hovorí Ján Krstiteľ – „stojí ten, ktorého nepoznáte“ Je to Ježiš, poslaný Otcom, aby
prišiel – ako zdôrazňuje Izaiáš – „hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok milosti
Pána“ (61,1-2). Tieto slová, ktoré Ježiš neskôr pri kázaní v nazaretskej synagóge
vztiahne na seba (porov. Lk 4,16-19), vysvetľujú, že jeho misia vo svete spočíva v
oslobodení z hriechu a z osobného i spoločenského otroctva, ktoré je dôsledkom hriechu.
Radosť, príznačná pre očakávanie Mesiáša, je založená na vytrvalej modlitbe:
toto je druhý postoj. Sv. Pavol hovorí: „Bez prestania sa modlite“ (1 Sol 5,17).
Modlitbou môžeme vstúpiť do pevného vzťahu s Bohom, ktorý je zdrojom pravej radosti. Radosť kresťana nie je niečím, čo možno kúpiť; radosť kresťana pochádza z viery v Ježiša Krista. Keď sme zakorenení v Kristovi, čím bližšie sme pri ňom, tým viac
zažívame vnútorný pokoj, a to aj uprostred každodenných protivenstiev. Z tohto dôvodu kresťan, ktorý sa stretol s Ježišom, nemôže byť prorokom zlých zvestí, ale svedkom
a poslom radosti; radosti, ktorá sa má zdieľať s ostatnými; nákazlivej radosti, ktorá
učiní životnú cestu menej vyčerpávajúcou.
Tretí postoj, na ktorý ukazuje sv. Pavol je neprestajné vzdávanie vďaky, t. j. láska naplnená vďačnosťou voči Bohu. On je totiž voči nám nesmier ne štedr ý a my sme
pozvaní vždy si uvedomovať jeho dobrodenia, jeho milosrdnú lásku, trpezlivosť a dobrotu.
Radosť, modlitba a vďačnosť sú tri postoje, ktoré nás pripravujú prežívať Vianoce rýdzim spôsobom. V tejto poslednej etape Adventnej doby sa zverme do materského príhovoru Panny Márie. Ona je „príčinou našej radosti“, nielen tým, že zrodila Ježiša, ale
že nás neustále odkazuje k nemu.“ (vaticannews)
———————————————————————————————————
Oznamy

- Upratovanie Hertník rodiny: Silvašiová 118, Silvašiová 288. Stachová 120, Palšová 121
- Zbierka na jesennú charitu Hertník 343, Bartošovce 337, spolu 680 eur. Pán Boh zaplať!
- Deviatnik k Sv. Rodine - začína od 15.12., t.j. streda.
- Na sv. omši je povolený počet 30 ľudí v režime OP.
-Na adorácie prosím rozpis adorujúcich. - Povzbudzujem koledníkov DN, aby zvolili vzhľadom
na opatrrenia vhodnú formu. - Prosím o zapisovanie chorých, ktorých podľa epid. situácie plánujem vyspovedať a rozdať Eucharistiu. Je to na slobodnom a zodpovednom úvažení!!! Včas
budem informovať.
- Predvianočná spoveď - ako je uvedené v príslušných kolonkách. - Individuálne rozdávanie Eucharistie bude v týždni po sv. omši pr i sakr istii, v nedeľu 10 min. po kňazskom požehnaní
na konci sv. omše pod chórom.
texty neprešli jazykovou úpravou

