Týždeň po 4.pôstnej nedeli, cyklus ,,C“ - prvopiatkový týždeň

III. Zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine
Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu 3. apríla 2022 celoslovenskú zbierku
na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. Výnos zbierky odošlite na účet Arcibiskupského
úradu: SK54 0200 0000 0000 0024 3512, variabilný symbol 91050. Nezabudnite uviesť špecifický symbol farnosti. Mons. Bernard Bober arcibiskup - metropolita

28.03.2022 Pondelok
Pondelok po 4. pôstnej nedeli

29.03.2022 Utorok
Utorok po 4. pôstnej nedeli
30.03.2022 Streda
Streda po 4. pôstnej nedeli

31.03.2022 Štvrtok
Štvrtok po 4. pôstnej nedeli

16:30

15:30 prvopiaková spoveď
Hertník (zdr ., B. pož. a poďak. pr e J ozefa a
Danielu s rod. č. 185)

17:45

Bartošovce (+Jozef - č. 59)

17:00

16:00 prvopiatková spoveď
Bartošovce (+Stanislav,+Mária a +Ondrej - č.
125) úmysel rod. Puchalík

16:30
18:30

17:30 prvopiatková spoveď
Hertník (+Apolónia,+Václav,+Heleny,+J ozef
- č. 19)

08:00

Hertník (BBSJ - IV./´22)

17:45

01.04.2022
1. piatok
Piatok po 4. pôstnej nedeli
- nie je votívn sv. omša!

07:30

Chorých budem spovedať
pred Veľkou nocou!
02.04.2022
1. sobota
Sobota po 4. pôstnej nedeli

- spom. sv. Františka z Paoly, pustovníka sa
neslávi!

- nie je votívn sv. omša!
- večerné omše z nasledujúcej nedele!
03.04.2022

1. NEDEĽA

5. pôstna nedeľa, cyklus
„C“

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom!

16:00 prvopiatková spoveď
Bartošovce (+Anna Molčanová – I./MAR.´22)

16:30 prvopiatková spoveď
Bartošovce (+Renáta Kutná - č. 104)
PO OMŠI 1/2 hod. adorácia +Euch. pož.
Pokračuje ADORÁCIA celú noc, záver piatok
ráno!
07:15 záver ADOR.+Euch. pož.!
Bartošovce (za RB - IV./´22)

17:30

08:30 vylož. S. Oltárnej+ADORÁCIA, záver+Euch. pož. 17:15 hod.
Krížová cesta //Kr íž. cesta Bar toš. 17:30 hod
Hertník (+J án - č. 254)

07:00

Hertník (+Helena Semaneková - 1. výr.) - fat.
sobota bez kňaza po sv. omši!

08:00

Bartošovce (za veriacich_5. pôst.neC_ z 3.4.´22)
- fat. sobota tiež bez kňaza, po sv. omši!

07:30
09:00

Hertník (za RB - IV./´22)
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Veroniku
- 18 rokov - č. 106)
Hertník (zdr ., B. pož. pr e Petr a - 40 rokov - č.
334)

10:30

14:00 Hertník /KRÍŽOVÁ CESTA (bez kňaza)
...........................................................................
Veľkonočná spoveď Bartošovce 14:00 - 15:00 hod.
(spoločná!)
Po spovedi rozdanie Eucharistie a potom Krížová
cesta! (bez kňaza)

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

MAREC– APRÍL 2022

Číslo 394

HerBartnícek
Apoštolát za život
Otec Dušan Škurla, koordinátor arcidiecézneho Apoštolátu za
život, sa chce poďakovať všetkým Vám, ktorí ste sa zapojili
do billboardovej protipotratovej kampane. Nakoniec sa natiahla na dva mesiace (február a marec). Bolo objednaných 180
plôch v rôznych častiach Slovenska. Okrem toho sponzorsky
dostali 30 plôch zadarmo.
25. marec je zároveň oficiálnym začiatkom siedmeho ročníka projektu 9 mesiacov za
život. Spočíva v modlitbovej prítomnosti na miestach, kde sa na Slovensku vykonávajú
umelé potraty a umelé oplodnenia
V tento deň sa môžeme osobne rozhodnúť pre 9 mesačný záväzok Duchovnej adopcie
počatého dieťaťa.
Deň počatého dieťaťa slúži na prebudenie často neprebudeného, či umlčaného
v:edomia o dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Úcta k človeku
pred narodením a úcta k človeku po narodení sa navzájom dopĺňajú a slúžia si. Sú to
spojené nádoby. Azda tak treba chápať trpké konštatovanie Matky Terézie: „Dnes je
umelý potrat najväčším nepriateľom pokoja… lebo ak matka môže zabiť svoje
dieťa, čo zabráni, aby sme sa nezabíjali navzájom. Nič.“
Deň počatého dieťaťa slávme pripnutím si bielej stužky.
Duchovná adopcia počatého dieťaťa
Čo znamená duchovná adopcia?
1/ Duchovná adopcia je forma záväzku, pri ktorom môžeš duchovne „nosiť“ dieťa a pomôcť mu, aby sa mohlo narodiť.
2/ Je to záväzná modlitba za dieťa, ktorému hrozí nebezpečenstvo zabitia v lone matky.
3/ Spočíva v modlitbe, ktorá trvá 9 mesiacov (je potrebné zapísať si dátum sľubu). Modlí sa jeden desiatok sv. ruženca denne
+ nižšie uvedená špeciálna modlitba, môže sa pridať i dobrovoľné predsavzatie (napr. častá sv. spoveď, sv. prijímanie, adorácie, čítanie Svätého Písma, pôst, boj so zlozvykmi).
4/ Výber dieťaťa nechávame na Boha (meno sa dozvieme až po smrti).
5/ Možno si adoptovať iba jedno dieťa (ďalšie až po deviatich mesiacoch).
Rozhodnutie pre duchovnú adopciu má spĺňať tieto podmienky:
1/ Duchovná adopcia je spojená so sľubom daným Bohu.

Odporúča sa, aby sľub bol zložený v prítomnosti kňaza, najlepšie spovedníka (ktorý vám
môže tento sľub buď dovoliť alebo zamietnuť). Sľub možno zložiť aj súkromne (bez prítomnosti kňaza, ale po konzultácii s ním) pred ukrižovaným Kristom alebo ikonou Panny
Márie. Sľub je vážna vec pred Bohom a z jeho nedodržania sa má človek spovedať ako z
hriechu.
2/ Ak sa jeden deň zabudnete pomodliť stanovené modlitby, nie je to hriech. (Avšak každé nedodržanie sľubu pre istotu konzultujte so spovedníkom).
3/ Pri dlhšej prestávke (mesiac, dva) sa duchovná adopcia prerušuje. V tom prípade treba
obnoviť sľub a snažiť sa ho naozaj dodržať.
4/ Duchovná adopcia lieči hlboké rany spôsobené hriechom interrupcie, pomáha matkám
nájsť vieru v Božie milosrdenstvo, prináša pokoj a uzdravenie.
5/ Vznikla po zjaveniach vo Fatime (k nám sa šíri z Poľska, kde v r. 1987 vzniklo prvé
Centrum duchovnej adopcie vo Varšave).
————————————————————--

Formula sľubu duchovnej adopcie:

„Presvätá Panna, Bohorodička Mária, všetci anjeli a svätí. Vedený(á) túžbou priniesť pomoc počatým deťom, ja…………...............…(meno) prijímam vážne rozhodnutie a sľubujem, že od……........….. (dnes, zajtra, dátum) si beriem do Duchovnej adopcie jedno dieťa, ktorého meno pozná iba Boh, aby som sa 9 mesiacov, každý deň modlil(a) za záchranu jeho života, a takisto za spravodlivý a zákonný život po jeho narodení.
Týmito modlitbami sú:
- jeden desiatok ruženca
- moje slobodné predsavzatie (ak ste si nejaké zvolil/a)
- a táto každodenná modlitba:
„Pane Ježišu, prostredníctvom tvojej Matky Márie, ktorá ťa s láskou porodila, a
taktiež prostredníctvom Svätého Jozefa, človeka dôvery, ktorý sa o teba staral po
tvojom narodení, prosím ťa za to dieťa, ktoré som si duchovne adoptoval(a), no
život ktorého je v nebezpečenstve smrti. Prosím ťa, daj jeho rodičom lásku a odvahu, aby zachránili život svojmu dieťaťu, ktoré si im ty sám vybral a poslal.
Amen.“ (Cirkevné schválenie: Mons. František Tondra, spišský biskup, Spišské
Podhradie 16. marca 2007, číslo: 444/07).
————————————————————————————————————

OZNAMY:

- Upratovanie Hertník rodiny: Čechová 405, Štefančinová 213, Kapcová 214, Biľová 216
- Prvopiatkové spovedanie je vždy určené každý deň. Kde nie je určené, tam nie je spoveď. - v spravodaji je
rozpis veľkonočného spovedania. Dobre sa pripravme na sv. spoveď a využime túto duchovnú ponuku.
- Do budúcej nedele (5. pôstnej) sa prihláste tí, ktorí ste sa rozhodli zaviazať pre duchovnú adopciu aj pre
Hertník aj pre Bartošovce. Urči sa pri ktorej sv. omši sa urobí sľub v prítomnosti kňaza.
- Piatou pôstnou nedeľou začína Dboa umučenia. Je zvyk zahaľovať kríže.
- Pripomíname možnosť získavať úplné odpustky pre seba alebo za duše v očistci (možno aj za
konkrétnu dušu alebo všeobecne) za účasť na krížovej ceste.
V sobotu ráno budeme sláviť fatimskú pobožnosť Vynahradzujme ľudskú nevšímavosť voči Božej dobrote
a láske, odprosujme za vlastné neprávosti a vyprosujme obrátenie sveta, farnosti a našich rodín. Od toho závisí budúcnosť sveta. Tak to povedala Božia Matka vo Fatime. K účasti na fatimských sobotách povzbuďme
všetkých členov našich rodín, aj tých najmladších, aby sa aj oni zapojili do týchto úmyslov a osvojovali si
ich.
- V priebehu týždňa nahláste v sakristii chorých na veľkonočnú sv. spoveď. Vtedy vyspovedám aj Domov
dôchodcov, KORGYM a ostatných. Budem spovedať začiatkom Sv. týždňa.

II. Usmernenie vzhľadom na otázky, ktoré sa týkajú aktuálnych pandemických opatrení: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220318025
"V kostoloch zostáva v platnosti nosenie respirátorov. Táto povinnosť však neplatí pre ženícha a
nevestu
pri
sobáši.
Zároveň treba vziať na vedomie, že všetky ostatné pandemické obmedzenia boli odvolané.
Preto je možné vrátiť sa k používaniu sväteničiek a k znaku pokoja. Kostol môže navštevovať
každý, bez ohľadu zaočkovanie či testovanie. Taktiež boli celkom zrušené počtové obmedzenia
veriacich na bohoslužbách.
Sväté prijímanie je možné rozdávať do úst aj do rúk: kňazi nech rešpektujú slobodné rozhodnutie
jednotlivých veriacich. Samozrejme, na farskej úrovni sa dá dohodnúť taký spôsob, aby prijímala najskôr jedna, a následne druhá časť veriacich, a zobral sa tak ohľad na ochranu zdravia zraniteľných.
Dôležitou je naďalej duchovná príprava a nevyhnutnou pre prijatie Eucharistie je vždy posväcujúca
milosť, čo je nevyhnutné veriacim náležite pripomínať v katechéze. Slovenskí biskupi zároveň veriacich
povzbudzujú k obnoveniu aktívnej, pravidelnej účasti na bohoslužbách."

SVIATOSŤ ZMIERENIA VEĽKÁ NOC - 2022

Sobota 02.04.2022
Raslavice
Abrahámovce
Lopúchov
Tročany
Vaniškovce

09:00 – 12:00
14:00 – 14:30
14:00 – 14:30
14:00 – 14:30
14:30 – 15:30

Nedeľa 03.04.2022
Bartošovce
Osikov

14:00 – 15:00
15:30 – 17:00

Pondelok 04.04.2022
Richvald
Šiba

17:00 – 17:30
17:30 – 18:30

Utorok 05.04.2022
Fričkovce

17:00 – 18:00

Streda 06.04.2022
Hervartov

17:00 – 18:00

Štvrtok 07.04.2022
Hertník

17:00 – 18:30

Piatok 08.04.2022
Bardejov - bazilika

14:30 – 16:00

Sobota 09.04.2022
Bardejov - bazilika
Bardejov – Vinbarg

10:00 – 12:00
14:00 – 16:00

Nedeľa 10.04.2022
Bardejov - bazilika

14:00 – 16:30
texty neprešli jazykovou úpravou

