Týždeň po 4. adventnej nedeli, cyklus „C“

- V piatok sa ruší pôst (zdržiavať sa od mäsitého pokrmu), lebo slávime svätý deň a svätú noc Nar. Pána. Post
zachovávame do štedrej večere. - Nazabudnime navšítviť cintorín a zapáliť posvätenú sviecu a pomocliť sa za
zosnulých.
Zachovajme
kresťanské
zvyky
pri
„štedrej
večeri“.
- Sladká pomoc 2021 (Bartošovce): krabica Mačejová 25,- eur, krabica kostol 60,-, krabica kostol 71,50,-, krabica škola 48,34,-, krabica p. Lazur 30,-, krabica p. Gerčák 25,-, príspevok RB 25,-. Odovzdané misiám 284,84
eur. Príspevok - zakúpenie pre Matka Eucharistie: RB 25 eur, vyzbierané 29 eur. . Šekom zaslané 54 eur.

- „Urbi et Orbi“ – Na Božie narodenie presne na poludnie Jeho Svätosť Pp. František udelí svoje
apoštolské požehnanie Urbi et Orbi – Mestu Rímu a celému svetu. Je spojené s úplnými odpustkami. Možno ho sledovať v priamom prenose v televízii a v rádiu.
- Vianočná oktáva Narodenia Pána – trvá od 25. XII. do 1. I. Počas nej sa zúčastňujme sv. omší
a slávme tieto sviatočné dni pri betlehemských jasliach.
- Na vianoce bude požehnanie koledníkov DN. Pán Boh zaplať za vaše milodary na DN.
- Na prvý vianočný deň (25.12.) sa koná zbierka Jasličky.
20.12.2021 Pondelok
Pondelok po 4. adventnej nedeli
21.12.2021 Utorok
Utorok po 4. adventnej nedeli
- sv. Petra Kanízia, kň. a uč. C.,
spom., neslávi sa!

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

17:30
17:30

Hertník (+Anton Choma - 1. výr. - č. 270)
predvianočná spoveď (1hod. pred sv. omšou; zapísať sa na
papier cca 50 ľudí _ind. spov.)

Bartošovce (+Rudolf,+Helena,+Štefan,+st. rodičia - č. 7)

súkr. Hertník (za veriacich - 25.12.´21_Nar.Pána)

22.12.2021 Streda
Streda po 4. adventnej nedeli

23.12.2021 Štvrtok
Štvrtok po 4. adventnej nedeli
- sv. Petra Kanízia, kň. a uč. C.,
spom., neslávi sa!
CHORÍ: (v čase 10:00 až 12:00
hod./Bartoš. 1, Hertník 7)
24.12.2021 Piatok
Piatok po 4. adventnej nedeli
Piatok dopoludnia resp. do 15:00
hod. končí ADVENTNÉ OBDOBIE/
........................................................
– Večerná omša je z nasled. slávnosti!
25.12.2021 Sobota
PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ:
Narodenie Pána
(slávnosť)

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

08:00

Hertník (zdr ., B. pož. pr e J ozefa - 40 rokov č. 229)

07:30

Hertník (zdr ., B. pož. a poďak. pr e Mar iána
a Miroslava - 60 rokov života - č. 119)

08:45

Bartošovce (+Anna Švirková - XII_DEC./´21!
požehnanie betlehema

22:00
´

Hertník /omša v noci/ (zdr ., B. pož. a poďak.
pre Imicha, Annu a Luciu Stachurových)

07:30

Hertník /omša na úsvite/ (zdr., B. pož. a poďak. pre Máriu - 60 rokov a poďak. za dar
života Olívie pre manž. Sabolových - č. 220)
Bartošovce /omša vo dne/ (zdr., B. pož. a poďak. pre Janku, Slavomíra a Radka s rodinymi č. 87)
Hertník /omša vo dne/ (zdr., B. pož. a poďak.
pre Lukáša K. - 20 rokov - č. 296)

09:00

NEDEĽA

Svätej rodiny – Ježiša, Márie
a Jozefa
(sviatok)
- sviatok sv. Štefana, prvomučeníka sa v tomto
roku neslávi!

požehnanie betlehema

24:00

10:30
26.12.2021

Bartošovce /omša na vigíliu/ (zdr., B. pož. a
milosti pre kurátorov Jozefov, Stana, Martina a
Pavla s rodinami - úmysel č. 60)

požehnanie rodín na záver sv. omše spojené so záverečným požehnaním

07:30

09:00
10:30

Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Alojza - 80
rokov - č. 38)
Bartošovce (za veriacich)
Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Bernadetu
K. - 20 rokov - č. 81)

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

DECEMBER 2021

Číslo 380

HerBartnícek
Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci – Štvrtá adventná nedeľa
Svieca anjelov
(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 posielaš svojich svätých anjelov,
aby plnili tvoj plán spásy a nám pomáhali na ceste do neba. Tvoji svätí anjeli zvestovali ľuďom radostnú správu o
narodení Záchrancu sveta.
S: Bože, buď zvelebený naveky.
V: Už o pár dní budeme sláviť narodenie Božieho Syna. V našej rodine pokračujeme v
duchovnej ceste adventným obdobím. Dnes, keď už svieti svieca prorokov, svieca mesta Betlehema a pastierov, zažneme štvrtú sviecu na našom adventnom venci – sviecu
anjelov, ktorá nám pripomína, že sa máme pripojiť k týmto nebeským poslom v ich
radostnom hlásaní príchodu Vykupiteľa na tento svet.
S: Príď, Pane Ježišu, nech podľa príkladu svätých anjelov zvestujeme svetu pravý význam Vianoc.
V: Čítanie z Knihy proroka Izaiáša (52, 8 - 9). Čuj, tvoji strážcovia povyšujú hlas a
plesajú zároveň, lebo zoči-voči hľadia na Pánov návrat na Sion. Plesajte, jasajte spolu,
sutiny Jeruzalema, veď Pán potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem! Počuli sme Božie slovo.
S: Bohu vďaka.
V: Sláva Bohu na výsostiach.
S: A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
Zažatie štvrtej sviece a modlitba ruženca
V: Teraz zažneme štvrtú sviecu. Čoskoro príde k nám Pán Ježiš. Nech nám pripomína
slávnostný spev anjelov, ktorí oznámili ľuďom pokoj. Nech aj my svojím životom
vzdávame Bohu slávu a do sŕdc druhých ľudí prinášame pravý pokoj. Hľa, prichádza
Pán, aby zachránil a vykúpil svoj ľud. (Zažne sa štvrtá svieca)
S: Blažení tí, čo očakávajú jeho príchod.

V: Teraz sa spoločne pomodlime jeden desiatok radostného ruženca. Okrem vlastných
úmyslov prosme za našich otcov biskupov, kňazov a zasvätené osoby, aby im nechýbala odvaha pri hlásaní evanjelia a prístupnosť i dobrota k zvereným ľuďom. (Niekto z
rodiny podľa výberu)
Záverečná modlitba a požehnanie
V: Mária, kráľovná anjelov, ktorá si po anjelovom zvestovaní v tichosti a modlitbe
čakala svojho Syna Ježiša, nauč nás bdieť, aby sme kráčali v ústrety Kristovi so zažatými lampami.
S: Amen.
V: Svätí anjeli, ktorí ste zvestovali narodenie Pána Ježiša pastierom, vyprosujte nám
poslušnosť Božej vôli, nech prijmeme do našej domácnosti Božieho Syna ako ten najväčší dar a skutočný dar Vianoc.
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)
———————————————————————————————————

Vianoce nemusia byť také, aké chceme, aby boli

... a možno práve vtedy budú lepšie, keď nebudú také, aké by sme ich chceli... Lebo
všetko v živote bolo lepšie vtedy, keď to riadil Boh, ako keď sme si chceli veci zariadiť sami. Aj keď – v tom momente, keď to prichádza a prebieha, sme nespokojní, dupeme a hádžeme sa o zem. Svätý Ignác povedal, že „len málo ľudí chápe, čo by im
Boh preukázal, keby sa mu skutočne odovzdali.“
Možno budú naše Vianoce nedokonalé, ale príležitosťou zdokonaliť seba
v odpútanosti, pokore alebo láske.
Kto nezažil tmu, nevie, aké krásne je svetlo
Blahoslavený Titus Zeman bol človek plný elánu, energie, zapálený pre zachraňovanie
povolaní, odhodlaný čeliť nepriateľskému režimu. Chcel sa venovať mladým ako salezián, chcel byť kreatívny, aktívny... V 37 rokoch ho odsúdili na 25 rokov nepodmienečne. Vo väzení strávil 13 rokov, po návrate na slobodu ho stále sledovali a zakázali
mu akúkoľvek verejnú činnosť. Ako 54-ročný zomiera na následky ťažkého fyzického
aj psychického utrpenia.
Môžeme povedať, že Titus vo svojom živote vôbec nedosiahol to, čo chcel. Bol zavretý vo väzení namiesto toho, aby slúžil mladým. Nemal šancu využiť svoje talenty, nemohol sa realizovať tak, ako si to od detstva predstavoval. Napriek tomu, že jeho život
bol úplne iný, ako si ho vysníval, prijal ho ako šancu dostať sa bližšie k Bohu. Prijal tú
cestu, ktorú mal pred sebou ako tú jedinú, po ktorej chce ísť. A vedel, že ak po nej pôjde, dovedie ho k Cieľu.
Kto nezažil tmu, nevie, aké krásne je svetlo
Nikto si ťažké veci neplánuje. Nenosím v predstave sen o tom, ako sa mi narodí choré
dieťa alebo nebudeme môcť mať žiadne vlastné deti, opustí ma manžel, prídem
o prácu, nedostaviame dom... A predsa, práve toto môže byť tá jediná cesta, po ktorej
sa dostanem k Bohu. Cesta prijatia môjho života, okolností, ktoré sa dejú, cesta obety
vlastnej vôle a prijatia toho, že veci sú ináč.
Možno ste videli film Joshua z roku 2002. Je to fikcia o tom, ako prišiel Ježiš ako človek do dnešnej doby. Veľmi živo si pamätám scénu, keď hrdinka Maggie rozpráva
Ježišovi, že jej manžel zahynul.

„Môj život je rozbitý ako táto váza,“ povedala s hnevom a rozbila o zem krásnu kryštálovú vázu. Neskôr, keď Ježiš odchádzal, nechal jej darček – sošku poskladanú z tých
malinkých čiastočiek skla, ktoré ostali po váze.
... to, čo my vidíme ako beznádejne stratené, čo v našich očiach nemá nijakú nádej –
Boh stále vie premeniť na niečo nádherné, nové, iné...
Kto nezažil tmu, nevie, aké krásne je svetlo
Možno nemáme zomrieť ako mučeníci, hrdinovia, ktorí v jednom okamihu museli povedať rozhodné áno Bohu. Možno bude naša krv vylievaná po kvapkách bolestnej samoty, okamihov poníženia, nenaplnených túžob, dlhej choroby... Mučeníctvo, ktoré
nikto nevidí, nikto neocení, „iba“ Boh, IBA! Boh. Veď vlastne o to ide, či?
Ale ani vlas sa nám z hlavy nestratí, nestratíme nič podstatné, nič z toho, čo potrebujeme, aby sme sa dostali do neba.
Príliš nás chce tento svet zmanipulovať, aby sme verili tomu, že sa musíme stále
smiať, že musíme mať okolo seba veľa vecí, že sa musí všetko blyšťať a voňať. Že
nemôžeme chýbať na žiadnej skvelej párty a musíme si všetko poriadne užiť.
Ticho, modlitba, neha ‒ a v prvom rade od Boha – ma napĺňajú hĺbkou a šťastím, ale
takým, ktoré nevidno, ktoré neviem zdieľať na facebooku a ktoré by mi aj tak nikto
nelajkol. Pretože ten, kto nezažil tmu, nevie, aké krásne je svetlo...
Vianoce nemusia byť také, aké chceme, aby boli. Ani život nemusí byť taký, aký
chceme, aby bol.
A možno práve vtedy bude lepší, keď nebude taký, aký by sme ho chceli... (postoj,sk)
—————————————————————————————————————--

Pravidlá pre Cirkev:
Režim OP
- sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba pre (OP) (vysvetlenie OP je nižšie)
a) do chrámov, ktorých plocha presahuje 750 m2, môže prísť na bohoslužbu aj väčší počet
osôb než 30, avšak pri zachovaní pravidla 1 osoba na 25 m2.
b) pre chrámy s plochou menšou ako 750 m2 platí počtový limit 30 osôb v režime OP na bohoslužbu.
c) pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass. Nezaočkovaní kňazi môžu sláviť,
avšak s povinnosťou testu (ako OTP na pracoviskách).
Režim základ
- individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijmania, duchovný rozhovor. Platí,
že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)
Sobášne obrady a obrady krstu
- Maximálne 6 osôb (do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora).
Pohrebné obrady
- Bez kapacitných obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške.
- vyhláška UVZ SR 301/ 2021 (pdf)

Oznamy:

- Upratovanie Hertník rodiny: Stachurová 122, Banasová 123, Stachurová 124, Kozačková 126- Povzbudzujem koledníkov DN, aby zvolili vzhľadom na opatrenia vhodnú formu. - Prosím o zapisovanie chorých, ktorých podľa epid. situácie plánujem vyspovedať a rozdať Eucharistiu. Je to na slobodnom a zodpovednom úvažení!!! Individuálna služba chorý bude vo štvrtok od 10:00 hod. hod. do 12:00 hod.
- Predvianočná spoveď - ako je uvedené v príslušných kolonkách. - Individuálne rozdávanie Eucharistie bude v týždni pr i sakr istii v časti sv. omše sv. pr ijímanie, v nedeľu 10 min. po kňazskom požehnaní na konci sv. omše pod chórom.
- Zbierka pre centrá – deti a rodiny – Úsmev ako dar činila 148,-€. RB prispelo 52,-€. Pre Spoločnosť
priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar bolo odoslaných 200,00 €.
- Zjednoťme na v celej farnosti pri „štedrej večeri“ o 18:00 hod. Nech nás zvon zvoláva k spoločnej moditbe. Nech sa modlí hlava rodiny: otec, starý otec, najstarší súrodenec alebo autority rodiny.
texty neprešli jazykovou úpravou

