05.04.2022 Utorok
Utorok po 5. pôstnej nedeli

07:00

18:30

Hertník
(+Alexej,+Helena,+Štefan,+Magdaléna
+rodiny - č. 10)
VS /Veľkonočná spoveď/:
Fričkovce 17:00 - 18:00
Bartošovce (+Jozef Majirský - IV./´22 - č. 39)

08:00

Hertník (+J án,+Zuzana - č. 111)

16:00

Bartošovce (zdr., B. pož., dary D. Sv. pre Ivetu
a Martina - č. 113)
VS /Veľkonočná spoveď/:
Hervartov 17:00 - 18:00

08:00

Bartošovce (+Cyril - č. 27)

spom. sv. Vincenta Ferrera, kň.

06.04.2022 Streda
Streda po 5. pôstnej nedeli

07.04.2022
1. štvrtok v mes.
Štvrtok po 5. pôstnej nedeli
spom. sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kň.

16:00

Hertník (za BBSJ - VI./´22)
VS /Veľkonočná spoveď/:
Hertník 17:00 - 18:30 !!!
*Hneď po spovedi rozdanie
Eucharistie!

08:00

Bartošovce (+Albert,+príbuzní - č. 22)

- deň modlitieb za duchovné povolania!
08.04.2022 Piatok
Piatok po 5. pôstnej nedeli

VS /Veľkonočná spoveď/:
Bardejov (Bazilika) 14:30 - 16:00

09.04.2022 Sobota
Sobota po 5. pôstnej nedeli
- večerná sv. omša z nedele!

17:30

Krížová cesta //Kr íž. cesta Bar toš. 17:30
hod.
Hertník
(+Mikuláš,+Milan,+Helena,+Marta,+členovia
rodiny Ján - č. 254)

08:00

Hertník (zdr . pr e Kar olínu, Lilly a Miu - č.
656)
súkr. Hert. (za veriacich - Kvetná
neC_10.4.22)
VS /Veľkonočná spoveď/:
Bardejov (Bazilika) 10:00 - 12:00
**************************
Bardejov (Vinbarg) 14:00 - 16:00

10.04.2022

NEDEĽA

Palmová (Kvetná) nedeľa Nedeľa utrpenia Pána, cyklus „C“

07:30

Hertník (+Magdaléna,+J ozef,+Anna,+star í
rodičia - č. 286)

09:00

Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Gabrielu
s rod. - 30 rokov - č. 192)

10:30

Hertník (+J ozef Micheľ - I./´22 - č. 231)
14:00 Hertník /KRÍŽOVÁ CESTA (bez
kňaza)
14:00 Bartošovce /KRÍŽOVÁ CESTA (bez
kňaza)
VS /Veľkonočná spoveď/:
Bardejov (Bazilika) 14:00 - 16:30

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ
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HerBartnícek
Hľadajte vždy Jeho tvár...

„Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.“ (Ž 105, 4)

Pri stretnutí s človekom hľadíme na jeho tvár, pozeráme do očí. Zvlášť je to intenzívny pohľad, keď nás k tomu človeku viaže sympatia, priateľstvo, láska...
Pohľadom rozprávame aj bez slov.
Sv. Brigity Švédskej takto popisovala utrpenie Ježiša na
kríži: „Potom som videla, že jeho pekné, nádherné oči sú
skoro zlomené...“ Jeho pekné, nádherné oči na nás hľadia s láskou pri premenení, na každej sv. omši.
Pri stretnutí alebo rozlúčke s priateľmi a zvlášť s tými, na
ktorých nám záleží, potvrdíme svoj vzťah bozkom na
tvár... Blahoslavená rehoľníčka Mária Pierina de Micheli
vo veku 12 rokov, keď bola prítomná na Veľký piatok na
modlitbe o 15-hodine, počula Ježišov hlas, ktorý zreteľne
hovoril: „Nikto ma nepobozká bozkom lásky, aby nahradil
zradný bozk Judášov.“ Vo svojej detskej prostote verila,
že hlas počul v kostole každý a bolelo ju, že všetci pobozkali jeho rany, len nie jeho tvár. Vo svojom srdci zvolala: „Maj trpezlivosť, drahý Ježišu, dám ti pusu lásky,“ a keď na ňu prišiel rad,
láskyplne a zbožne pobozkala Pánovu tvár. Neskôr jej bolo ako novicke dovolené konať nočné adorácie zo Zeleného štvrtku na Veľký piatok a zatiaľ, čo sa
modlila pred Ježišom na kríži, začula, ako hovorí: „Pobozkaj ma.“ Sestra Mária
Pierina okamžite poslúchla a pritisla pery na sadrovú sochu Pána Ježiša, avšak
pocítila dotyk živej Ježišovej tváre. „Kedykoľvek je moja tvár uctievaná vaším
pohľadom, vylievam svoju lásku do sŕdc a skrze svoju svätú tvár, dávam spásu
mnohým dušiam.“ Aj v rodine sv. Terézie z Lisieux mali úctu k svätej tvári. Preto
si aj sv. Terezka pridala tento titul k svojmu rehoľnému menu. Preto ju dnes poznáme ako sv. Teréziu od dieťaťa Ježiša, ale aj od sv. tváre.
Zahľaďme sa do Ježišovej tváre, ktorá na nás hľadí z kríža...
„Človek je tak stvorený, že ho dojíma, keď vidí, že ho niekto miluje a čoskoro on
tiež miluje toho, kto ho prv miloval. Takto vzniká láska Božia v srdci človeka. Z
poznanej lásky vzniká láska.“ (Katarína Sienská)
Modlitba k Presvätej tvári (od sv. Terézie z Lisieux)
Ó, Ježišu, ktorý si sa stal vo svojich veľkých bolestiach „potupou ľudí“ a
„mužom bolesti“, zvelebujem Tvoju božskú tvár, na ktorej sa leskne krása a láskavosť božstva a teraz sa stala pre mňa tvár „malomocného“ (Iz 53,4).

Pod tými rysmi predsa spoznávam Tvoju nekonečnú lásku a ja horím túžbou
milovať Ta a prispieť k tomu, aby Ťa všetci ľudia milovali. Slzy, ktoré Tvoje oči
tak prehojne vyronili, sa mi vidia ako predrahé perly, ktoré chcem pozbierať,
aby som ich nekonečnou cenou vykúpila duše úbohých hriešnikov.
Ó, Ježišu, ktorý moje srdce uchvacuješ, tu na zemi sa rada zriekam sladkostí
Tvojho pohľadu, nevysloviteľného bozku tvojich úst, ale túžbou po Tebe vtlač
svoj božský obraz do môjho srdca a zapáľ ma svojou láskou, aby som sa rýchlejšie strávila a skoro sa ta mohla dostať a pozerať na Tvoju oslávenú tvár v
nebesiach. Amen.
(Imprimatur Nr.91/1997; 2.12. 1997. ThDr. František Tondra, spišský biskup)
——————————————————————————————————————-

Z homílie R. Cantalamessu: Kríž stojí, kým svet sa točí

...Bolo povedané, že «zabiť Boha je najhoršia samovražda», a to je to, čo sčasti vidíme. Nie je pravda, že «kde sa narodí Boh, tam zomrie človek» (J.-P. Sartre); opak je
pravdou: kde zomrie Boh, zomrie človek.
Surrealistický maliar z druhej polovice minulého storočia (Salvador Dalí) namaľoval
kríž, ktorý sa zdá byť proroctvom tejto situácie. Ohromný kríž, vesmírny, s Kristom,
rovnako mohutným, videním z výšky, s hlavou naklonenou smerom dole. Pod ním
však nie je pevná zem, ale voda. Ukrižovaný nie je zavesený medzi nebom a zemou,
ale medzi nebom a tekutou časťou sveta.
Tento tragický obraz (v pozadí je aj oblak, ktorý môže pripomínať atómový oblak),
obsahuje však aj jednu potešujúcu istotu: je tu nádej aj pre tekutú spoločnosť ako je tá
naša! Je tu nádej, pretože nad ňou „stojí Kristov kríž“. To je to, čo nám dáva opakovať
liturgia Veľkého piatku každý rok slovami básnika Venanzia Fortunata: «O crux, ave
spes unica» - Buď pozdravený kríž, jediná nádej sveta.
Áno, Boh zomrel, zomrel vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi: ale neostal v hrobe,
vstal z mŕtvych. «Vy ste ho, ukrižovali» – kričí Peter na zástup v deň zoslania Ducha
Svätého – «ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych!» (por. Sk 2, 23-24). On je ten, ktorý «bol
mŕtvy, ale teraz žije naveky» (Zjv 1,18). Kríž nestojí nehybne medzi otrasmi sveta ako
nejaká spomienka na minulosť, alebo iba ako symbol. Stojí tam ako realita v činnosti,
živá a konajúca. (...)
Srdce z mäsa, prisľúbené Bohom cez prorokov, je už prítomné vo svete: je to Srdce
Krista prebodnutého na kríži, to, ktoré si uctievame ako „Najsvätejšie Srdce“. Pri prijímaní Eucharistie pevne veríme, že to srdce prichádza biť aj v nás. Keď budeme
o chvíľu hľadieť na kríž, povedzme z hĺbky srdca, tak ako mýtnik v chráme: «Ó, Bože
zmiluj sa nado mnou hriešnym!», a aj my, tak ako on sa vrátime domov
„ospravedlnení“ (Lk 18,13-14).“ (vaticannews)
——————————————————————————————————————-

Povzbudenie — spolusúcit — nádej

Filozof S. Kierkegaard povedal: „Trpieť znamená mať spoločenstvo s Bohom.“
Je isté, že mnohí zažívame toto „zvláštne spoločenstvo“ s Bohom. V takých chvíľach
často zostanú pery nemé, nedokážeme nájsť a vysloviť slová útechy, povzbudenia…
Bolesť sa však rozlievala i do sŕdc. Uvedomujeme si silné Božie dotyky do nášho života. Pri sv. omši i v modlitbách prosíme o dar sily, všetko zvládnuť, aj keď bolesti a
otázniky zostávajú. Do tmavého mraku trápenia a smútku preniká lúč povzbudenia: „Z
úprimného srdca ťa prosím, trpezlivo znášaj všetko, čo ťa v srdci bolí a je nedoriešené,
skús milovať otázky ako zamknuté komnaty, ako knihy napísané v celkom cudzom jazyku. Nehľadaj odpovede, ktoré nie sú ti súdené poznať, lebo by si ich neprežil.

FARSKÉ OZNAMY
1. Dnes je Piata pôstna nedeľa, ľudovo nazývaná „Čierna nedeľa“. U nás sa zachováva zvyk
zahaľovať kríže. Odporúčame, aby ste ich tiež zahalili aj popri cestách, v záhradke a doma.
Kríže sa odhaľujú až po obradoch umučenia Pána na Veľký piatok, vtedy pri nich zapáľte sviece.
2. V tomto týždni máme prvý štvrtok mesiaca, kedy si spomeňme na všetkých kňazov a prosme
o nové duchovné povolania.
Veľkonočná sv. spoveď. K tejto sv. spovedi nás zaväzuje 3. cirkevné prikázanie o ročnej sv.
spovedi a sv. prijímaní v čase Veľkej noci. Počas celého týždňa sa môžeme dobrým spytovaním
svedomia pripravovať k prijatiu Božieho milosrdenstva. Ak sú medzi nami nejaké nezrovnalosti, dlhy, nedorozumenia, treba ich zavčasu vyriešiť – čo nám nepatrí vrátiť, zapríčinenú škodu
nahradiť a za urážky odprosiť. Nezabúdajme, že úplné vyznanie hriechov je podmienkou
k platnosti sv. spovede. Predsavzatie, ktoré si dávame nech je účinné a polepšujúce, preto sa
o ňom poraďme so spovedníkom. Treba si ho kontrolovať každý deň pri večernom spytovaní
svedomia. Taktiež neopomeňme vykonanie kajúceho skutku, ktorý nám uložil spovedník. Je
pre nás zaväzujúce.
Každý deň a zvlášť v čase čakania v rade na sv. spoveď svojimi modlitbami zahrňme svojich
spovedníkov, aby svetlom Ducha Svätého nás čo najlepšie upriamili na cestu svätosti. Pripojme
v tomto týždni svoje obety a kajúce skutky aj za všetkých kňazov spovedajúcich kajúcnikov
a pomáhajme im v ich práci na obrátení hriešnikov.
3.Budúcou sobotou večer začíname Svätý týždeň. Je to vigília Kvetnej nedele. Pripomíname si
slávnostný vstup Božieho Syna do sv. mesta Jeruzalema. Na pamiatku tohto vstupu v nedeľu
posvätíme ratolesti – bahniatka, ktoré si ako sväteninu odnesieme do svojich príbytkov. Staré
a zničené bahniatka z minulých rokov treba spáliť. Bahniatka zabezpečme pre všetkých členov
rodiny, aby každý mal v ruke tento symbol Sv. týždňa. Namiesto bahniatok môžu byť aj zelené
palmy, ozdobené stužkami.
4.
Do pokladničky /KRABICE/ pri vchode môžete prispieť na veľkonočnú výzdobu kostola.
Pán Boh zaplať.
- Upratovanie Hertník rodiny: Štefančinová 217, Lipková 218, Kapecová 219, Harčarufková
220
- Veľké upratovanie bude v utorok 5.4.2022 o 15:00 hod. v kostole /Hertník/, v jeho okolí a pri
farskom úrade od č. d. 1 po 40.
*Pozn.: Dnes, t.j. 3.4.2022_5. pôstna nedeľa, hneď po spovedi v Bartošovciach bude rozdanie
Eucharistie! - Dnešnou nedeľou sa skompletizuje zoznam adopcie dieťaťa a do Kvetnej nedele
dopíšte prosím chorých. Spovedať budem v pondelok alebo v utorok Svätého týždňa.
- Spoveď v týždni bude mimo veľkononočnej spovede len krátko pred sv. omšou max. 15 - 20
min. Ak bude možnosť aj po sv. omši.
- Katechéza prvoprijímajúcich nebude, ani ostatné náuky, pokiaľ sa v osobne nedohodneme
inak...
- Milodary: Z pohrebu +Veroniky Micheľovej obetovali na kostol 150 eur. Pán Boh zaplať!
- Pán Boh zaplať za zbierku pre utečencov!
texty neprešli jazykovou úpravou

Týždeň po 5.pôstnej nedeli, cyklus ,,C“
04.04.2022 Pondelok
Pondelok po 5. pôstnej nedeli
spom. sv. Izidora, bs. a uč. C.

08:00

Hertník (+Stanislav,+J ozef,+súr odenci - č.
258)

11:00 Svinia /PO/ - pohreb + vdp. Jakubčina/- sv. omša

VS /Veľkonočná spoveď:
Richvald 17:00 -17:30
Šiba 17:30 -18:30

