8. Týždeň v Cezročnom období /Pôstne obdobie, cyklus „C“ prvpopiatkový týždeň

-Oznam o pôstnych chválach „7 chlebov“: Počas siedmych nedelí chceme aj v tejto aktuálnej a napätej
situácii chváliť Boha. Sme inšpirovaní Božím slovom o rozmnožení 7 chlebov v nádeji, že Boh rozmnoží túto chválu a nasýti naše duše. Chvály by boli po krížovej ceste približne hodinu. Počas budúceho
týždňa by sa uverejnil leták s podrobnými informáciami, ktorý by sa dal na vývesku.

28.02.2022 Pondelok
Pondelok 8. týždňa v Cezročnom
období

01.03.2022 Utorok
Utorok 8. týždňa v Cezročnom
období

02.03.2022 Streda ZAČIATOK
PÔSTNEHO OBDOBIA!
Popolcová streda
(Prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je to deň pokánia v
celej Cirkvi.)
03.03.2022
1. štvrtok
Štvrtok po Popolcovej strede
- Modlime sa za duchovné povolania!
KORGYM spoveď+Euch. od
15:00 hod.
04.03.2022
1. piatok
Piatok po Popolcovej strede
CHORÍ Hertník od 08:00 hod./aj
Dom dôchodcov/
05.03.2022
1. sobota
Sobota po Popolcovej strede

06.03.2022

1.NEDEĽA

1. pôstna nedeľa, cyklus
„C“

08:00

prvopiatková spoveď 1/2 hod. pred sv. omšou
Hertník (+Vasiľ - č. 263)

17:45

prvopiatková spoveď 16:30 hod.
Bartošovce (+Anna,+Ján,+Helena - č. 87)

07:00

prvopiatková spoveď 1/2 hod. pred sv. omšou
Bartošovce (+Ladislav Tomahogh - č. 54)

17:30

prvopiatková spoveď 16:30 hod.
Hertník (+J ozef,+Már ia - č. 232)

17:00
18:30

*v tento deň budeme poznačení popolom na
znak pokánia!
prvopiatková spoveď 16:00 hod.
Bartošovce (zdr., B. pož. na úmysel Margity č. 52)
prvopiatková spoveď 1/2 hod. pred sv. omšou
Hertník (+Kar ol Semanek - 1. výr. – č. 233)

08:00

prvopiatková spoveď 1/2 hod. pred sv. omšou
Hertník (za dobr odincov modliacich sa za
Jozefa L. - č. 185)

17:45

prvopiatková spoveď 16:30 hod.
Bartošovce (zdr., B. pož. a dary D. Sv. pre rodiny - č. 68)

16:30

18:15

Bartošovce (za ružencové bratstvo - III./´22)
PO SV. OMŠI ODPROSUJÚCA POBOŽNOSŤ NA PRVÝ
PIATOK /EUCH. ADORÁCIA/ //Krížová cesta
Vyloženie S. Olt.+ADORÁCIA//záver+Euch. pož. 18:00
KRÍŽOVÁ CESTA
Hertník (+Ladislav,+Ver onika - č. 200/II.´22;

07:00

Hertník (zdr ., B. pož. pr e Alenu - 30 rokov č. 55) - fat. sobota bez kňaza!

08:00

Bartošovce (+Albert,+Vincent,+Anna - č. 22) fat. sobota s kňazom!

07:30

Hertník (+J ozef - č. 123)

09:00

Bartošovce (za veriacich)

10:30

Hertník (+Rudolf,+Már ia - č. 254)
14:00 KRÍŽOVÁ CESTA Hertník/aj Bartošovce/

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

MAREC 2022
Číslo 390

HerBartnícek
Pôstne obdobie je cestou návratu k Bohu.
Koľko krát, zaneprázdnení či ľahostajní, sme mu povedali: «Pane, prídem k tebe
potom, počkaj... Dnes nemôžem, ale zajtra sa začnem modliť a robiť niečo pre
iných»... Bratia sestry, je čas vrátiť sa k Bohu.
Pôstne obdobie nie je zbieraním drobných sebazaprení. Je rozpoznávaním toho, kam je zamerané naše srdce. Toto je centrom Pôstu: Kam je zamerané moje srdce? Skúsme si položiť otázku: kam ma vedie navigátor môjho života, k Bohu, alebo k môjmu egu?
Pôst je cestu exodu, vyjdenia z otroctva k slobode. Je to
čas na návrat k Otcovi vo sviatosti zmierenia, čas návratu
k Ježišovi ako lekárovi, ktorý nás uzdravuje z
„malomocenstva“, ale aj čas návratu k Duchu Svätému.
Popol na hlave nám pripomína, že sme prach a na prach
sa obrátime. Ale do tohto nášho prachu Boh vdýchol svojho Ducha života. Teda nemôžeme žiť nasledujúc prach,
kráčajúc za vecami, ktoré dnes sú tu a zajtra pominú.
Vráťme sa k Duchu, Darcovi života, vráťme sa k Ohňu,
ktorý dáva povstať nášmu popolu, k tomu Ohňu, ktorý nás učí milovať.
Dnes skláňame hlavu, aby sme prijali popol. Na konci pôstneho obdobia sa
skloníme ešte viac, aby sme umyli nohy bratom. Pôstny čas je pokorným zostúpením do nás a k iným. Značí pochopiť , že spása nie je výstupom kvôli
sláve, ale sklonením sa z lásky. Značí urobiť sa malými. Na tejto ceste, aby sme
nestratili smer, postavme sa pred Ježišov kríž: je to tichá Božia katedra.
Pozerajme každý deň na jeho rany - tie
rany, ktoré priniesol do neba a ukazuje
ich Otcovi, každodenne, vo svojej
prosbe orodovania. Hľaďme každý deň
na jeho rany. V tých otvoroch rozpoznajme naše prázdno, naše nedostatky, rany hriechu, údery, ktoré nám uškodili.
A jednako práve tam vidíme, že Boh proti nám neukazuje prstom, ale roztvára
ruky dokorán. (z príhovoru pápeža Františka)

OZNAM ohľadom pomoci Ukrajine:

Milí bratia kňazi,
v ťažkej atmosfére, ktorá sa nás v týchto dňoch priamo dotýka pri pohľade na našich
bratov a sestry na Ukrajine, vás chcem, okrem iného, poprosiť o pomoc pri osvete
a šírení informácií o možnosti nahlásiť voľné ubytovacie kapacity na pomoc utečencom z Ukrajiny cez registračný portál, ktorý pripravila Katolícka cirkev na Slovensku
pod gesciou Slovenskej katolíckej charity. Prosím vás, ak máte (napr. aj na fare alebo
v iných farských priestoroch, alebo viete o niekom, kto má k dispozícii) voľné kapacity
na ubytovanie ukrajinských utečencov, dajte to prosím vedieť cez centrálny register.
V spolupráci s civilnými zložkami štátu sa budeme snažiť o konkrétnu pomoc v tejto
neľahkej situácii.
Otvorme si srdce a hľadajme spolu možnosti. Pozvite ľudí k modlitbe za Ukrajinu,
hlavne na popolcovú stredu. Ak by bolo podľa vás vhodné, a to hlavne v prihraničných
farnostiach, urobiť potravinovú či finančnú zbierku, môžete tak urobiť a distribuovať
pomoc.
S pozdravom a modlitbou za pokoj
+ Mons. Bernard Bober, arcibiskup
I. Registrácia ubytovacích kapacít na pomoc utečencom z Ukrajiny: https://
www.tkkbs.sk/showpage.php?name=reg_utecenci
II. Dekrét o odvolaní dišpenzu, ktorým boli veriaci oslobodení od svätej omše
v nedeľu a v prikázaný sviatok (výveska)
III. Liturgické knihy - výňatok z misála (zakúpené pre oba kostoly)
IV. Na 1. pôstnu nedeľu prečítanie oznamu o praxi sv. Prijímania
1.
K sviatosti pokánia pozývame všetkých farníkov, aby sme s kajúcim srdcom
vstúpili do posvätného obdobia Veľkého Pôstu. Sv. spoveď sa vyžaduje aj k získavaniu
odpustkov, ktoré nám ponúka Pôstne obdobie.
2.
Popolcová streda je začiatkom obdobia Veľkého pôstu a začiatkom prípravy na
slávenie veľkonočných sviatkov.
3. Pôstna disciplína Katolíckej cirkvi:
- Popolcová streda je dňom prísneho pôstu, čo znamená iba 3x na deň jesť, z toho
raz dosýta a vylúčiť mäsitý pokrm. Príkaz pôstu viaže každého kresťana katolíka
vo svedomí pod ťažkým hriechom od 18. do 60.r. života. V tento deň nemožno
nahradiť pôst iným skutkom pokánia!
- Od 14. r. života viaže iba povinnosť zdržanlivosti od mäsitého pokrmu. Ale aj
mladších treba privykať podľa možnosti zachovať pôst.
- Každý piatok v roku – nielen počas Pôstneho obdobia – je v Cirkvi dňom pokánia. Teda sme povinní vykonať jeden z nasledujúcich kajúcich skutkov:
a) zdržanlivosť od mäsitého pokrmu
b) účasť na sv. omši
c) bolestný ruženec
d) krížová cesta
Čokoľvek z týchto skutkov si možno vybrať, ale nejakým z nich máme zachovávať piatky počas celého roka, ak naň nepripadne slávnosť.

Aj nezachovanie tohoto cirkevného prikázania viaže nás pod hriechom.
4.
Počas Pôstneho obdobia sa budeme modlievať pobožnosť Krížovej cesty.
Je obdarená možnosťou získať úplné odpustky. Môžeme ich obetovať za seba
alebo za duše v očistci. Odpustky možno získať iba v stave milosti posväcujúcej.
Kto sa potrebuje vyspovedať, má možnosť počas týždňa.
5.
Pôstny čas nás pozýva do ticha, modlitby, kajúcich skutkov, skutkov lásky
a milosrdenstva k blížnemu. Vyvarujme sa (zvlášť mládež) toho, aby sme trávili
večery mimo domu alebo premárnili čas na internete. Čas pokánia nás volá k sebazapreniu, čítať Sv. Písmo, viac sa modliť a pôstnym predsavzatím krotili svoje neresti.
6. Fatimskú sobotu obetujeme za pokoj na svete, urovnanie konfliktu na Ukrajine.
7.
Na budúcu nedeľu je jarná ofera na katolícku charitu. Pomáhame inštitúciám,
ktoré sa starajú o bezdomovcov a sociálne slabšie rodiny. Na prahu Pôstneho obdobia vykonajme skutok milosrdenstva ako znak pokánia. Pán Boh zaplať za vaše
milodary.
Nezabúdajme v Pôstnom období na možnosť získania odpustkov:
1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže
získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od
jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná
pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.
2. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie
isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň
nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.
3. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom
Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
Oznamy:
- Upratovanie Hertník rodiny: Sekerčaková 190, Semaneková 191,Semanková 192, Stachurová
194
- Spovedanie chorých - prosím nahlásiť v týždni kostolníkom. Bartošovce - k chorým by som
prišiel počas týždňa (oznam cez kostolníčku). Hertník v piatok od 08:00 hod. KORGYM štvrtok
15:00 hod.
- V pôste začínajú krížové cesty - v piatky a v nedele.
- Vážení spoluobčania, zajtra t. j. 27. 2. 2022 sa organizuje peňažná zbierka na pomoc utečencom z Ukrajiny. Svoj milodar môžete odovzdať v kostole pri obidvoch sv. omšiach až do 17,00
hod.. Adresátom zbierky je arcidiecézna charita Košice. Pán Boh zaplať!
- Vyzbieralo sa 170 eur na kampaň Apoštolátu ochrany života v košickej arcidiecéze. Z toho 70
eur prispelo aj Ružencove bratstvo. PBz!

texty neprešli jazykovou úpravou

