4. Týždeň v Cezročnom období , cyklus „C“ - prvopiatkový týždeň
- Svätoblažejské požehnania hrdla – Vo štvrtok je sviatok sv. biskupa a mučeníka Blažeja. Záverečné požehnanie sv. omše je s udelením
požehnania na jeho príhovor proti všetkým chorobám. Nezabudnime, že svätenina má účinok v spojení so sviatosťou – je potrebné pristúpiť
k sv. prijímaniu.
- Chorých v týždni nahlásiť kostolníkom - služba chorým pre Hertník v piatok, pre Bartošovce v priebehu týždna!
- Zbierka Podporný fond: Hertník činil sumu 113,-eur, Bartošovce 161,60, spolu 274,60 eur. Z pohrebu neb. Jozefa Micheľa obetovali na kostol
100 eur. Pán Boh zaplať a vynahraď!

31.01.2022 Pondelok
Svätého Jána Bosca, kňaza
(spomienka)

07:30
09:00

01.02.2022 Utorok
Utorok 4. týždňa v Cezročnom
období

16:30

18:30
02.02.2022 Streda
Obetovanie Pána
(sviatok)

16:30
18:30

03.02.2022
1. štvrtok
Štvrtok 4. týždňa v Cezročnom
období alebo Svätého Blažeja, biskupa a mučeníka alebo Svätého
Oskára, biskupa (ľubovoľná spomienka) - modlime sa za duchovné
povolania!
04.02.2022
1. piatok
Piatok 4. týždňa v Cezročnom
období - votívna omša k Bož. Srdcu!
CHORÍ: od 09:00 hod.
- odprosujeme Božské Srdce za
hriechy osobné a za hriechy celého
sveta a dávame povinné zadosťučinenie a vynáhradu!

05.02.2022
1. sobota
Svätej Agáty, panny a mučenice
(spomienka)
- votívna sv. omša k P. Márie fatimskej!
06.02.2022

1. NEDEĽA

5. nedeľa v Cezročnom období,
cyklus „C“

prvopiat. spoveď 07:00
Hertník (zdr ., B. požehnanie a milosti pr e Ninu - č. 196)
prvopiat. spoveď 08:30
Bartošovce (+Augustín Šinaľ - 1. výr. - č. 145)
prvopiat. spoveď 16:00
Hertník (+r odičia Tuhr inovi - č. 14/II.)
prvopiat. spoveď 17:45
Bartošovce (...)
prvopiat. spoveď 16:00
Bartošovce (zdr., B. pož pre Ľubomíra a Eriku s
rod. - č. 49)
prvopiat. spoveď 17:45
Hertník (zdr ., B. pož. pr e Helenu s r od. - č.
218)

16:30

KORGYM 15:00 hod.
prvopiat. spoveď 16:00
Hertník (za ver iacich - z 9.1.´22/Krst K.P.“C“)
prvopiat. spoveď 17:45

18:30

Bartošovce (za RB - II._FEBR./´22)
09:00 vylož. S. Olt. Hertník, záver
ADOR.+Euch. pož. 18:15
/odpros. pob./

16:30

Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Jozefa
Lazúra - 70 rokov - č. 156) - PO SV . OMŠI odpros. pob. na 1. piatok

18:30

Hertník (za BBSJ - II._FEBR./´22))

07:00

Bartošovce (+Mária -20 rokov úmrtia,+príb. členovia rodiny - č. 59) - fat. pobožnosť bez kňaza

08:00

Hertník (za RB - II._FEBR./´22) - fat. pob. s
kňazom

07:30

Hertník(+Filip,+Helena,+Emil,+J ozef,+Štefan
- č. 237)

09:00

Bartošovce (zdr., B. pož. rodín - č. 132) - vylož.
S. Olt.+ADOR.

10:30

Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Marcelu s
rod. - 46 rokov - č. 10) - vylož. S. Olt.+ADOR.
14:00 pob. na prvú nedeľu /Bartošovce
15:00 pob. na prvú nedeľu/Hertník
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Číslo 386

HerBartnícek
6 tipov, ako prežiť čas s Bohom každý deň
Poznáš ten pocit, keď sa snažíš ukradnúť trochu času a venovať ho Bohu, ale povinnosti
ťa nepustia? A každý večer zaspávaš s pocitom viny, že si pre to neurobil dosť. Bojuješ
s výčitkami svedomia, až sa dostaneš do slepej uličky… Čo vyhrá? Tvoja pýcha, strach
alebo pokora? V pýche povieš: „Boh počká, ale povinnosti nie,“ v strachu omieľaš Otčenáš, „lebo čo ak…“, a v pokore vravíš: „Bože, odpusť, veď ty si Pánom času – tu som,
počúvam.“
Nie si sám, kto zakusuje boj s časom, no ono je to trochu inak. Náš zaneprázdnený život
nabitý povinnosťami nie je jediný dôvod, prečo nemáme čas na Boha…
Prečo zabúdame na Boha?
Sme zvyknutí dávať zo svojho prebytku. Ak sa rozhodujeme
niečo darovať chudobným, dávame nie to najkrajšie
a najcennejšie, čo máme, ale to, čo už nepotrebujeme. Kopy
šatstva, ktoré už nie sú moderné a zaberajú miesto v skrini.
Alebo peniaze, ktoré venujeme núdznym až na konci mesiaca,
pretože nám zvýšilo. Sme preto zvyknutí dávať Bohu naše
zvyšky času.
Nie je umenie darovať prebytok, ale ísť do rizika
a bezvýhradne dôverovať Bohu. Uskromniť sa, obetovať kúsok zo svojho pohodlia a darovať ho tým, ktorí to najviac potrebujú. Kto sa rád obetuje
pre iných, obetuje najviac zo svojho času Bohu. Nedávaj mu svoje zvyšky – čas, ktorý
ti ostal nazvyš pred spaním. Ak už nechceš nikdy viac zabudnúť na Boha, začni s ním
hneď ráno, keď sa zobudíš.
Čas strávený s Bohom je ako dobré jedlo, ktoré potrebuješ jesť niekoľkokrát denne, aby si
sa nasýtil. Hovorí sa, že s jedlom rastie chuť, tak prečo sa k nemu neprihovárať nielen
ráno, na obed a večer pred spaním, ale zakaždým, keď máš chvíľku času – v čakárni
u lekára, cestou do práce či pri varení? Urob z každej príležitosti, keď môžeš čas stráviť
s Bohom, prioritu číslo jeden.
Ako sa dá prežiť čas s Bohom každý deň? Prinášame ti 6 tipov
1.Začni hneď po prebudení
Nie každý z nás je ranné vtáča, aby si privstal, ale čo tak obetovať pár minút zo spánku
Bohu? Modli sa, ďakuj, chváľ Pána alebo si prečítaj zopár veršov z Písma. Ak začneš deň
rozhovorom s Bohom, tvoj deň požehná, naplní ťa Duchom Svätým a rozmnoží tvoj čas.
Obetuj svoj kúsok nepohody za duše v očistci alebo na vlastný úmysel.

2.Počúvaj Božie slovo počas práce
Často je veľmi náročné počas dňa sadnúť si a čítať Sväté písmo alebo inú duchovnú
literatúru. Existujú však aj audioverzie, ktorá sa dajú stiahnuť do mobilu a počúvať
kedykoľvek. Stiahnuť bezplatne sa dá Sväté písmo, kresťanské audioknihy, chvály
alebo kázne a prednášky inšpiratívnych ľudí. Počúvaj ich cestou do a z práce alebo
doma počas domácich prác a pri plnení povinností, ktoré nepotrebujú tvoju celú pozornosť. Využi každú vhodnú chvíľu a napĺňaj svoju myseľ Slovom – prežiješ tak
nádherný čas s Bohom, na ktorého tak s istotou nezabudneš.

6.Nemôžeš zaspať? Začni sa modliť
Nie, nemá to vyznieť vtipne. Aj keď niekto tvrdí, že na rýchle uspanie je dobré začať
počítať ovečky, niekedy to nefunguje. Čo v takom čase robiť? Už si sa pri modlitbe
pristihol, že zívaš? Je to zvláštne, ale naozaj to funguje. Vieš si predstaviť lepšie
a krajšie zaspávanie ako s modlitbou na perách?
Teraz nemáme na mysli, že si máš večernú modlitbu nechávať na neskorú nočnú hodinu, keď pri nej zaspíš. Má to byť jedna z možností, ako venovať posledné minúty ničnerobenia Bohu. Veď bojovať proti nespavosti sa dá aj modlitbou.

3.Čítaj Sväté písmo, kým čakáš
V dnešnej dobe sa snažíme naplno využiť každú voľnú chvíľu, aj počas čakania. Je
nemysliteľné čakať a nerobiť vôbec nič. Čas si krátime surfovaním po internete
v mobiloch alebo tabletoch a ani si neuvedomíme, že sme ho mohli stráviť zmysluplnejšie. Zabudli sme na staré dobré osvedčené ručné práce alebo čítanie. Schválne,
koľko ľudí si dnes videl štrikovať alebo čítať knihu v čakárni u lekára alebo počas
cesty do práce?
Skráť si čakanie čítaním duchovnej literatúry alebo Svätého písma. Prečo je dôležité,
aby sme denne čítali Božie slovo? Čítanie Svätého písma by malo byť naším vodidlom, ako žiť život tak, aby sme boli spasení. J e to pr ameň, z ktorého môžeme čerpať v každom čase – v stave radosti, smútku, strachu či bolesti. Sväté písmo je neustále uisťovanie Boha o jeho láske k nám.

Keď dáš Bohu svoj čas, on ho rozmnoží a požehná milosťami. Boh používa tajomnú rovnicu: čas, ktorý mu venuješ, nedelí, ale násobí tak, že ti nakoniec ostane čas
aj na mnoho iných povinností. (slovo+)
———————————————————————————————————————-

4.Rozprávaj sa s Bohom svojimi slovami
Koľkí z nás len tak blúdia mysľou a rozmýšľajú o sebe, o svojich skutkoch, problémoch alebo o správaní druhých k nám? Naše myšlienky majú veľkú moc. Pomocou
nich sa stávame pyšnými, keď sa neustále uisťujeme o tom, akí sme úžasní. Kto ťa
dokáže viac pochváliť než tvoje ego? Alebo kto ti dá viac za pravdu, že tvoj sused
alebo kolega sa nezachoval voči tebe fér, než ty sám?
Namiesto nazerania na seba a svojich blížnych obráť pozornosť na Boha a nestratíš na
svojej hodnote. Môžeš len získať. Ako na rozhovor s Bohom vlastnými slovami?
Rovnako ako s najlepším priateľom. Len hovor, tvoj Boh je najlepší poslucháč. Neboj
sa poprosiť ho o pomoc, lebo odpovedá skutkami – ničím nezaslúženými darmi
a nekonečným milosrdenstvom.
5.Buď vnímavý na dary Ducha Svätého celý deň
Byť blízko Bohu znamená byť aj vnímavý na dary Ducha Svätého. Boh k nám hovorí
skrze Ducha Svätého, od ktorého sme pri sviatosti birmovania dostali dar múdrosti,
rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a bázne voči Bohu na to, aby sme kráčali vo
Svetle po tomto svete. Božia láska a Duch Svätý nás prevádza cez prekážky, ktoré sú
nám kladené na ceste. Ak vo svojom živote necítiš vanutie Ducha Svätého, niekde
nastala chyba.
Problémom je, že často zabúdame ďakovať a prosiť Ducha Svätého o pomoc,
a pritom si neuvedomujeme, že Duch Svätý žije v nás. Duch Svätý ti môže pomôcť
robiť malé denné rozhodnutia našepkávaním. Ak mu naozaj načúvaš a svoje „pocity“,
ktoré ti Duch Svätý dáva, rozoznávaš, potom budeš mať menej problémov v živote.
Ako načúvať Duchu Svätému? Vo Svätom písme sa píše: „Po ovocí ich poznáte…“ (porov. Mt 7, 16) Ovocie Ducha Svätého je „láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť“ (Gal 5, 22 – 23).

Modlitba za pokoj pre Ukrajinu a európsky kontinent

Všemohúci Bože, ty žehnáš svoj ľud pokojom. Nech tvoj pokoj, darovaný v
Kristovi, prinesie upokojenie do napätí, ktoré ohrozujú bezpečnosť na Ukrajine
a na európskom kontinente. Nech namiesto múrov rozdelenia a konfrontácie
môžu zapustiť korene a rásť semienka dobrej vôle, vzájomného rešpektu a
ľudského bratstva.
Prosíme ťa, daruj múdrosť všetkým stranám a tým, ktorí nesú zodpovednosť
v medzinárodnom spoločenstve, aby sa snažili ukončiť pretrvávajúce napätia
osvojením si cesty zmierenia a pokoja prostredníctvom dialógu a konštruktívnej spolupráce.
Spolu s Máriou, Matkou pokoja ťa, Pane, prosíme: prebuď svoj ľud, aby sa usiloval o cestu mieru, pamätajúc na Ježišove slová: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi“. Amen. (TK KBS)
——————————————————————————————————————-

DUCHOVNO-FORMAČNÝ POBYT V RÍME
Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote,
na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov v Ríme počas
roka, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života je pre nich tá správna. Náklady na pobyt
hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov (aj slovenských) sa budeš môcť rozhodnúť
o svojom ďalšom duchovnom smerovaní. Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na
stretnutie:
Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikuláša,
Hlavná 81, 080 01 Prešov alebo konkatedralapo@gmail.com , tel. 0911/487341.
**********************************************************************
Oznamy:

- Upratovanie Hertník rodiny: Chomová 160, Kozaková 161, Chomová 166, Horvathová 167
- Prvopiatková spoveď - ako je uvedené v tabuľke.
- Sviatok Obetovania Pána – nazývaný tradične „Očisťovanie Panny Márie“ a „Hromnice“ slávime v
stredu. Tento deň je 26. svetový deň zasväteného života. Je to 40.–ty deň od sviatku Božieho narodenia,
kedy Božia Matka niesla Pána Ježiša do Jeruzalemského chrámu, aby ho tam obetovala. V tento sviatok
posviacame hromničné sviece, lebo Boží Syn bol prorokom Simeonom nazvaný „Svetlom na osvietenie
pohanov“. Hromničná svieca je svätenina (teda prináša B. požehnanie) a má patričné miesto pri osobných
i spoločných modlitbách v rodine, spoločnom nedeľnom obede, pri búrlivom počasí a vkladáme ju aj do
rúk umierajúceho. Mala by horieť v domácnosti každý deň. Hromničky posvätíme pri obidvoch sv.
omšiach. Pokyny ohľadom hromničných sviec: Na posvätenie prinášame iba nové sviece a nie také, ktoré
už raz boli posvätené. Ak máte ešte staré hromničky, možno ich použiť pri osobných modlitbách počas
roka doma alebo ich zapáliť na hroboch zosnulých príbuzných, čo sa veľmi odporúča.
texty neprešli jazykovou úpravou

