Týždeň po 1. pôstnej nedeli, cyklus „C“

Oznamy:

- Upratovanie Hertník rodiny: Surmiková 195, Mačejová 196, Bortniková 197, Fertaľová 200
- KANTROVÉ DNI—Na budúci týždeň sú stredu, piatok a v sobotu kántrové dni—jarné. Záväzný je iba jeden
deň. Osah jarných kántrových dní: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
-Spoveď 1/2 hod. pred sv. omšou. Podľa potreby aj po sv. omši.
- Pán Boh zaplať za dnešnú zbierku na CHARITU. - Zbierka na Ukrajinu činila sumu v Hertníku 2.314,- eur,
RB 100 eur. Spolu Hertník 2.414, - eur. Bartošovce 730, - eur. Spolu farnosť 3.144,- eur. Pán Boh zaplať!
- Možnosť prihlásiť sa na stretnutie s o. arcibiskupom v Košiciach pre tých, ktorí oslávili 25 rokov manželstva.
V sakristii máte prihlášku.
- Dnes bude prečítaný list KBS ohľadom praxe prijímania Eucharistie.
- Pápežské misijné diela pripravili pôstnu pobožnosť IKONA JEŽIŠOVEJ TVÁRE, ktorá obsahuje litánie
k Svätej Tvári Ježišovej. Bola poslaná ako dar do farnosti. Je zdarma. Nájdete ju vzadu pri mreži na stolíku. Tí,
ktorí chcú podporiť misie, môžu prispieť do označenej krabičky alebo poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou
pobožnosti. Milodar poslúži na podporu ľuďom s malomocenstvom v Indii.
- 13.3. - 2. pôstná nedeľa je deň zvolenia Sv. Otca pp. Františka (2013). Po skončení sv. omše bude zaspievaná
pp. hymnická pieseň.
- Oznam RB k prvej nedeli bude ústne prečítaný.

07.03.2022 Pondelok
Pondelok po 1. pôstnej nedeli

07:30

Hertník (za deti J ozefa, Gabr ielu, Alenu a
Soňu - č. 180)

08:45

Bartošovce (+členovia rodiny - č. 178)

07:00

Hertník (za RB_III./´22)

16:30

Bartošovce (+Božena,+Anna,+Jozef - č. 124)

Sp. sv. Františky Rímskej, reh.

17:45

Hertník (zdr ., B. pož. pr e výchovných pr acovníkov IZ KORGYM-u/2.)

10.03.2022 Štvrtok
Štvrtok po 1. pôstnej nedeli

16:30

Hertník (za Danielu /-a zdr., B. pož.– 50 rokov
života - č. 28)

17:45

Bartošovce (+Ondrej,+Mária,+Juraj,+Zuzana - č.
9) - PO OMŠI ADORÁCIA

Sp. sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc

08.03.2022 Utorok
Utorok po 1. pôstnej nedeli
Sp. sv. Jána z Boha, reh.

09.03.2022 Streda KÁNTRY
Streda po 1. pôstnej nedeli

11.03.2022 Piatok KÁNTRY
Piatok po 1. pôstnej nedeli

12.03.2022 Sobota KÁNTRY
Sobota po 1. pôstnej nedeli

17:30

16:00 hod. STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH (kostol Hertník - všetky deti 3. roč.)
Krížová cesta
//Bartošovce 17:30 hod.
Hertník (+Fr antišek,+Helena,+Rudolf - č. 263)

08:00

Hertník (+J ozef,+Már ia - č. 108)

07:30

Hertník (zdr ., silu a tr pezlivosť pr e J ozefa - č.
185)

09:00

Bartošovce (zdr., B. pož. a pomoc pre Marcelu č. 196)

10:30

Hertník (za ver iacich)

- večerné sv. omše z nedele!
13.03.2022

NEDEĽA

2. pôstna nedeľa, cyklus
„C“

Krížová cesta Hertník 14:00 hod._ po pobožnosti CHVÁLY 2.“Sedem chlebov“/ Bartošovce 14:00_s kňazom

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

MAREC 2022

Číslo 391

HerBartnícek
Dobré predsavzatie je konkrétne, splniteľné a múdre
Niekedy môžeme vo svete ale i v Cirkvi započuť hroznú herézu, strašný blud. Ten blud tvrdí, že kresťanstvo je názor na
svet a že kresťan je jednoducho človek, ktorý by odpovedal
áno na anketovú otázku, či Kristus vstal z mŕtvych.
Toto áno je veľmi dôležité, ale ešte nerobí kresťana. Takéto
áno by totiž spokojne mohlo zaznieť aj z diablových úst. Satan nemá pochybnosti o Pánovom vzkriesení. Bibliu pozná
naspamäť – a predsa nie je kresťanom. Kresťanstvo nie je
uvelebenie sa vo vlastníctve tých správnych právd, nie je súborom názorov a vedomostí. Dokonca oveľa skôr, ako sa
slovo kresťanstvo vôbec začalo používať, existovalo pre vyznanie Kristových učeníkov iné označenie: hodos, cesta, nasledovanie. Nešlo
o spoločenstvo ľudí, ktorí poznajú nejaké pre iných skryté mystické pravdy, ale o tých,
ktorí vykročili za Kristom.
Preto tiež moje kresťanstvo, aj keby som o Bohu čo najkrajšie rečnil, môže byť oveľa
zakrpatenejšie než vaše, pokiaľ budem rozprávať o láske, zatiaľ čo vy pôjdete
a navštívite chorého alebo kúpite kávu mrznúcemu bezdomovcovi. Rozprávať o Bohu,
hovoria púštni otcovia, je také ľahké ako hádzať balvany dolu z veže – kazateľ ich vrhá
na ľudí, tí z toho majú obité hlavy ale jemu hore na veži je dobre. Rozprávať o Bohu je
ľahké, ale ísť po ceste, ktorá sa volá kresťanstvo, je rovnako ťažké, ako ten balvan na
vežu vyniesť.
Začala pôstna doba, ktorá je príležitosťou pre tých, čo ospalo zaľahli popri ceste, aby
zas vstali a išli, ale aj pre tých, ktorí už idú, aby skontrolovali, či idú správnym smerom
– teda k Otcovi. Všetci, ležiaci i kráčajúci, môžu na
začiatku pôstu urobiť revíziu svojej cesty – či mám
pod nohami zem, alebo obláčik svojich predstáv.
Obláčiky sú výborné, človek sa od nich neušpiní,
tvár si o ne neporaní, ale nedôjde po nich nikam. Aj
najtvrdšieho krajca chleba sa najem skôr, ako krásneho sna o hostine.
Postaviť duchovný život nohami na zem sa dá
okrem iného dobrým pôstnym predsavzatím. Dobrým, teda konkrétnym, splniteľným a múdrym.

Konkrétnym
Najlepším príkladom zlého predsavzatia sú slová „budem lepším“. Ak vyleziem zo
spovednice alebo odídem zo svätej omše iba s tým, že budem lepším, môžem si byť
takmer istý, že nebudem, preto že som sa pre nič konkrétneho nerozhodol. „Budem
lepší na manželku“, je príkladom o niečo lepšieho zlého predsavzatia. A príklady dobrých predsavzatí? „Zoberiem si na starosť sobotne vysávanie.“ „V stredu po práci nebudem vôbec zapínať počítač a ušetrený čas strávim nad duchovnou knihou alebo
s deťmi.“ „Každé ráno sa cestou do práce pomodlím desiatok ruženca.“
Ďalej by predsavzatie malo byť splniteľné.
„Vstanem o tretej ráno, dám si studenú sprchu a potom sa
budem tri hodiny modliť na kolenách,“ je ďalším príkladom
zlého predsavzatia. Síce konkrétneho, ale s najväčšou pravdepodobnosťou, pokiaľ náhodou nie ste trapista alebo kartuzián, dlhodobo neplniteľného. Skončí to nie tým, že sa budem modliť menej, ale tým, že sa nebudem modliť vôbec.
A príklad splniteľného predsavzatia? Napríklad: „To úplne prvé, čo ráno urobím, bude
znak kríža (prežehnám sa). Zverím Pánovi deň a až potom začnem s pobehovaním.“

Rozjímajme o krížovej ceste Lásky

1. Láska sa stotožňuje s vôľou Otca
2. Láska odnesie akýkoľvek kríž
3. Láska zvíťazí nad každou prekážkou
4. Láska dokáže nájsť cestu, aby potešila
iných
5. Láska nepozná ľudský strach
6. Láska odmení kráľovsky aj malú službu
7. Láska nikdy nekupuje, láska vždy dáva
8. Láska aj v bolesti dokáže utešovať iných
9. Láska cez všetky bolesti sa stáva väčšou
10. Láska dáva aj posledné
11. Láska v tichosti znáša Božie údery kladivom
12. Láska je silnejšia ako smrť
13. Láska dôveruje, verí, keď všetci smútia
14. Láska oddychuje len preto, aby mohla znovu žiť (Spoločnosť sociálnych sestier)

Nakoniec je potrebné, aby bolo predsavzatie múdre, teda, aby sa týkalo veci, ktorá ma
páli.
Pokiaľ denne po večeri vypijem fľašu alkoholu, potom nie je najmúdrejším pôstnym
predsavzatím odriecť si čokoládu. Pokiaľ vo voľnom čase vykrádam banky, potom
neriešim v prvom rade svoju neupratanú izbu. Zápasím s tým, čo je aktuálne najhorúcejšie, rozhodne nepostupujem od malých chýb k väčším. Najprv sa venujem boju so
svojimi ťažkými hriechmi, so závislosťami, so zakorenenými neresťami. Najprv postavím múr a až potom sa starám o výzdobu.
Úplne každý má totiž nejaké tie svoje čnosti. I diktátor môže byť dochvíľny, verný
manželke a nežný k zvieratám. Lenže Boha moje roztrúsené čnosti nezaujímajú, chce
ma celého. A to znamená zamerať sa práve na to, čo mu nechcem dať. Ak sa modlím
„Buď vôľa tvoja, ale...“, alebo „Chcem plniť tvoju vôľu okrem...“ potom sú to práve to
ale a okrem, ku ktorým ma Pán volá.
Keď už som svoje konkrétne, splniteľné a múdre predsavzatie našiel, ďalšie zatiaľ nehľadám. I keby pádov bolo veľa, prečo sa pri nich nadlho zastavovať, keď je cesta
taká ďaleká? Navzdory nedbalostiam bude lepšie zostať verným svojmu bojisku, než
dezertovať a vyhľadávať nové.
Napokon, k dobrému sa dá obrátiť pôstny úspech i pôstne zlyhanie. Ak na prah Veľkej
noci dobehnem bez šrámov, môžu z hĺbky srdca ďakovať Bohu za milosť. Ak sa na
prah Veľkej noci doplazím s potrhaným tričkom, môžem Boha z hĺbky srdca o milosť
prosiť. Jedinou prehrou je predsavzatie nemať, zápas nevyskúšať, Pána o pomoc nepožiadať a zotrvať spokojne slepým.
Na tejto výprave nikto nemôže dlho kráčať vpred, ak sa nenaje. Eliáš išiel posilnený
anjelským chlebom po púšti štyridsať dní. Anjelský pokrm je pripravený na štyridsaťdennú púť pre každého kresťana. Eucharistická manna ho urobí schopným urobiť
i nemožné: aby išiel so svojim predsavzatím stále nohami po zemi a pritom sa priblížil
k nebu.
(Štěpán Smolen,postoj.sk)

texty neprešli jazykovou úpravou

