Veľký (Svätý) týždeň, cyklus „C“
11.04.2022 Pondelok
Pondelok Svätého týždňa

08:30

Sp. Stanislava, bs. a mč., sa neslávi!

CHORÍ:
Bartošovce 09:30 - 10:30 spoveď+prijímanie
Hertník 10:30 - 11:30
spoveď+prijímanie

Bartošovce (+manžela Jána - č. 156)
15:00 KORGYM (spoveď+prijímanie)

17:30

12.04.2022 Utorok
Utorok Svätého týždňa

Hertník (+Kar ol,+Magdaléna - č. 228)
Po omši sľub duch. adopcie!
13:30 hod. Hertník Dom dôchodcov
(spoveď+prijímanie)

17:30

Bartošovce (zdr., B. pož. pre Anku, Mateja,
Terezu s rodinami - č. 70)
Po omši ADORÁCIA (tak ako naposledy - so
streamom! - služobníci Krista Najvyš. Veľkň.)
Po omši sľub duch. adopcie!

13.04.2022 Streda
Streda Svätého týždňa

07:30
08:30

Hertník (+star í r odičia - č. 232)
Bartošovce
(+Ján,+Mária,+Albert,+Helena,+Anna - č. 154)

14.04.2022 Štvrtok
Štvrtok Svätého týždňa – Zelený
štvrtok (Missa Chrismatis) - končí sa pôstne obdobie!
alebo
večer Zelený štvrtok Pánovej
večere /večerná omša/
- Euch. adorácia
23:00 Sv. hodina Getsemani

09:30

Košice - svätenie olejov a obnova kň. sľubov!

18:00

Hertník (+J ozef,+Dr ahomír a - č. 39)

18:00

Bartošovce (+rodičia,+starí rodičia,+ostatatní
členovia rodiny - č. 27)

Sp. Martina I., pp. a mč., sa neslávi!

15.04.2022 Piatok
Veľký piatok - Slávenie utrpenia
a smrti Pána
- Prísny pôst!
- celonočné bdenie pri Božom hrobe.
16.04.2022 Sobota
Svätá (Biela) sobota
- pokračuje celodenná adorácia /aj
v Hertíku, aj v Bartošovciach/.//
ukončenie adorácie pred obradmi
vzkriesenia.

Krížová cesta Hert.//Bar t.: 09:00 hod.
15:00

Hertník - obrady

15:00

Bartošovce - obrady
Svätenie jedál!
Postavenec 12:30,// Bartošovce 13:15, //Hertník
14:00 hod.

18:30

Bartošovce (+Alexej Krupa - č. 9/IV./´22)

19:00

Hertník (zdr ., B. pož. a posilu vo vier e Már ie
- č. 187)

07:30

Hertník (za ver iacich)

09:00

Bartošovce (zdr., B. pož. pre Katarínu - 20 rokov - č. 56)

10:30

Hertník (zdr ., B. pož. pr e r odiny - č. 254)

Veľkonočná vigília!
17.04.2022

NEDEĽA

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
(slávnosť s oktávou)

15:00 hod. pobožnosť - Záver posv. veľk. trojdnia! Hertník
14:30 vylož. S. Oltárnej (súkr. poklona)

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

APRÍL 2022

Číslo 396

HerBartnícek
Hľaďme na kríž a žime vo svetle, nebuďme netopiermi
– z homílie pápeža Františka
...„Tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna“ (Jn 3,16). Dal
svojho Syna, poslal svojho Syna, a poslal ho zomrieť na kríži. Zakaždým,
keď hľadíme na kríž, nachádzame túto lásku.
Kríž je tou veľkou knihou Božej lásky. Nie je to nejaký predmet na umiestnenie tu či tam, krajší či
menej pekný, skôr starodávny či skôr moderný...
nie. Je samotným vyjadrením Božej lásky. Boh
nás takto miloval: poslal svojho Syna, ktorý sa
ponížil až k smrti na kríži kvôli láske. Tak veľmi Boh
miloval svet, že dal svojho Syna (porov. Jn 3,16).
Koľkí ľudia, koľkí kresťania trávia čas hľadením na
kríž... a tam nachádzajú všetko, pretože pochopili, Duch Svätý im dal pochopiť, že tam je všetko poznanie, všetka Božia láska, všetka kresťanská múdrosť. Pavol hovorí o tomto, keď vysvetľuje, že všetky ľudské úvahy, ktoré rozvíja, slúžia len po istý bod, avšak skutočné uvažovanie, ten najkrajší spôsob ako premýšľať, a ktorý aj najviac
všetko vysvetľuje, je Kristov kríž. Je to ukrižovaný Kristus, ktorý je pohoršením a bláznovstvom (porov. 1 Kor 1,23), ale on je cesta.
A toto je Božia láska. „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna“. A prečo? „Aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal
večný život“ (Jn 3,16). To je láska Otca, ktorý chce mať svoje deti pri sebe.
Hľadieť na kríž v tichu, hľadieť na rany, hľadieť na srdce Ježiša, hľadieť
na celok: ukrižovaný Kristus, Boží Syn, odrovnaný, pokorený... z lásky.
„Svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali viac tmu ako svetlo, pretože ich
skutky boli zlé“ (Jn 3,19). Ježiš aj toto znovu objasňuje. Existujú ľudia –
mnohokrát aj my – ktorí nemôžu žiť na svetle, pretože sú zvyknutí na tmu.
Svetlo ich oslepuje, nedokážu hľadieť. Sú ľudskými netopiermi: vedia sa
pohybovať iba v noci. A aj my, keď sme v hriechu, sme v tomto stave:
neznášame svetlo.

A pohodlnejšie je pre nás žiť v tmách; svetlo nás zauškuje, ukazuje nám
to, čo nechceme vidieť. Ale horšie je, že oči, oči duše, si od toľkého života v tmách navykli až tak, že skončili v ignorovaní
toho, čo je svetlo. Stratiť zmysel svetla, pretože som si
viac zvykol na tmu. A toľké ľudské škandály, toľké skazenosti nám toto signalizujú. Skazení nevedia čo je
svetlo, nepoznajú ho. Aj my, keď sme v stave hriechu,
v stave vzdialenia sa od Pána, stávame sa slepými
a cítime sa lepšie v tmách, a kráčame takto, bez pozerania, ako slepí, pohybujúc sa ako sa dá.
Dovoľme, aby Božia láska, ktorá vyslala Ježiša, aby
nás zachránil, vstúpila do nás. A to svetlo, ktoré prináša Ježiš, svetlo Ducha Svätého, nech vstúpi do nás
a pomáha nám vidieť veci v Božom svetle, v pravom
svetle, a nie vo tme, ktorú nám dáva pán temnôt.
Dve veci na dnes: Božia láska v Kristovi, v ukrižovanom,
v každodennosti. A každodenná otázka, ktorú si môžeme položiť:
„Kráčam vo svetle, alebo kráčam v tmách? Som Božie dieťa, alebo
som dopadol ako úbohý netopier?“...
(Vatican news)
——————————————————————————————————————

Oznamy:
- Upratovanie Hertník rodiny:Chomová 221, Kostilníková 222, Geralská 223, Stavarová
332
- Do čítaní lekcií, spevov žalmov, pašií a ostatných spevov sa budú počas veľkonočného
trojdnia, veľkonočnej nedele a veľkonočného pondelka zapájať určení ľudia.
- Spovedanie 1/2 hod. pred sv. omšou.
1.Slávenie posvätného veľkonočného trojdnia začína na Zelený štvrtok. Dopoludnia v Košickom Dóme sv. Alžbety o. arcibiskup posvätí nové oleje krizmu, olej katechumenov a
olej chorých.
Vo večerných hodinách sa začína Posvätné veľkonočné trojdnie sv. omšou na pamiatku
Poslednej večere. Je to deň pamiatky ustanovenia sviatosti kňazstva a Sviatosti Oltárnej. Po
sv. omši zotrvávame na eucharistickej adorácii a o 23 00 hod. bude Sv. hodina Getsemani
na pamiatku Kristovej smrteľnej úzkosti v Getsemanskej záhrade na Olivovej hore.
2.Veľký piatok je dňom umučenia Ježiša Krista – deň prísneho pôstu, ktorý sa odporúča
predĺžiť až do veľkonočnej vigílie. Platia tie isté predpisy pôstnej disciplíny ako na Popolcovú stredu: Príkaz pôstu – t. z. 3 x na deň jesť a iba raz dosýta + vylúčiť mäsitý pokrm –
viaže každého kresťana katolíka od 18.r. – 60.r. života. Od 14.r. viaže povinnosť zdržanlivosti mäsitých pokrmov. Podľa možnosti aj mladší nech sa zapoja do pôstu.
Po popoludňajších obradoch bude celonočná adorácia sv. krížu, Sviatosti oltárnej a bdenie
pri Božom hrobe. Bolo by ľahostajnosťou prežiť túto noc tak ako ostatné, keď Boží Syn
pre nás leží v hrobe. V túto noc sa mnohí veriaci zriekajú spánku, aby bdeli a adorovali pri
Božom hrobe. Nájdime si najvhodnejší čas, aby tak v piatkovej noci ako aj v sobotu cez
deň sme strávili chvíle pri Pánovom hrobe. Deťom a mládeži pripomíname, nech si tiež
vykonajú poklonu pri Božom hrobe.
Ofera pri Božom hrobe je určená na podporu Sv. zeme a posvätných miest v Jeruzaleme.
3.Od Veľkého piatku sa modlime Novénu - Deviatnik
k Božiemu milosrdenstvu.
4.Biela sobota je dňom, kedy sa neslávi sv. omša, ale
veriaci zotrvávajú na poklone pri Božom hrobe. Od
piatkovej noci nepretržite pokračuje adorácia. Je pekným zvykom, že celé katolícke rodiny spoločne prichádzajú a trávia chvíle na kolenách v adorácii a bdení.
Veľkonočné pokrmy jeme až po Obradoch vzkriesenia, aby sme nenarušili posvätný ráz veľkonočného
trojdnia.
5.Na Bielu sobotu po západe slnka začína nový deň –
Veľkonočná nedeľa. Veľkonočné obrady vzkriesenia – najkrajšie obrady Sv. Cirkvi, začínajú požehnaním ohňa po zotmení. Kostol, ponorený do tmy, sa osvetlí až po vstupnej procesii. Do kostola vstúpi kňaz so svetlom veľkonočnej sviece. Na tieto obrady nech si každý
prinesie sviecu, ktorú si zapálime od paškálu a potom pri obnove krstných sľubov. So sviecou si prineste aj kryt proti vetru a kvapkaniu vosku.
6.Záver Posvätného veľkonočného trojdnia bude v nedeľu popoludní.
7.Od veľkonočnej vigílie do Turíc sa namiesto „Anjel Pána“ modlievame mariánsku
veľkonočnú antifónu „Raduj sa nebies Kráľovná“.
8.Počas veľkonočného trojdnia môže každý kresťan katolík získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a odpustkový skutok): na
Zelený štvrtok – za spev hymnu „Ctíme túto Sviatosť“, na Veľký piatok – pri uctení sv.
Kríža v Božom hrobe a na Veľkonočnú vigíliu pri obnove krstných sľubov.
9.Ohlášky – 1x /prečítať.

texty neprešli jazykovou úpravou

