Týždeň po 2. veľkonočnej nedeli

Oznamy:

- Upratovanie Hertník rodiny:Kunecová 229, Šitarová 230,Micheľová 231, Palšová 232
- Spovedanie 1/2 hod. pred sv. omšou. Podľa potreby aj po sv. omši.

25.04.2022 Pondelok
Svätého Marka, evanjelistu
(sviatok)

16:30

Hertník (+Anna Petr ášová - č. 406)

17:30

Bartošovce (zdr., B. pož. pre rodinu - č. 160)

26.04.2022 Utorok
Utorok po 2. veľkonočnej nedeli

07:00

Bartošovce (+Štefan,+Veronika,+ostatní členovia rodiny - č. 15)
Krstná náuka! 16:00 hod. - Hertník
(sakristia)

27.04.2022 Streda
Streda po 2. veľkonočnej nedeli

28.04.2022 Štvrtok
Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli
alebo Svätého Petra Chanela, kňaza
a mučeníka
alebo Svätého Ľudovíta Máriu
Grigniona z Montfortu, kňaza
(ľubovoľná spomienka)
29.04.2022 Piatok
Svätej Kataríny Sienskej, panny
a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
(sviatok)

16:30

Bartošovce (zdr., B. pož. pre Máriu Berillovú 70 rokov - č. 60)

17:45

Hertník (zdr ., B. pož. pr e r odinu - č. 68)

08:00

Bartošovce (+Rudolf,+Albín - č. 210)
16:00 hod. STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH (tretiaci) Hertník/sakristia

17:45

Bartošovce (+Ladislav Tomahogh - 1. výr. - č.
54)
Hertník (zdr ., B. pož. pr e J ar oslava - 50 rokov - č. 11)
ADORÁCIA po sv. omši!

30.04.2022 Sobota
Sobota po 2. veľkonočnej nedeli
alebo Svätého Pia V., pápeža B
(ľubovoľná spomienka)

08:00

Bartošovce (zdr., B. pomoc pre rodinu Petra - č.
92)

01.05.2022

07:30

Hertník (zdr ., B. pož. a posila vo vier e pr e
Štefana, Máriu a rodinu - č. 203)

09:00

Bartošovce (zdr., B. pož. pre Valériu s rod. - č.
140)

10:30

Hertník (na ver iacich)

NEDEĽA

3. veľkonočná nedeľa, cyklus „C“
- Spom. sv. Jozefa, robotníka, sa
neslávi!

16:30

13:30 vylož. S. Olt./súkr. Adorácia
14:00 pobožnosť Hertník

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ
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Číslo 398

HerBartnícek
Božie milosrdenstvo

Nedeľa Božieho milosrdenstva alebo sviatok Božieho milosrdenstva sa vďaka sv. Jánovi
Pavlovi II. slávi v celej Cirkvi od roku 2000. V Jubilejnom roku bola splnená prosba
Pána Ježiša o ustanovení tohto sviatku, ktorú už v roku 1931 adresoval sv. sestre Faustíne Kowalskej v kláštore v Plocku: „Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva.
Chcem, aby obraz, ktorý namaľuješ štetcom, bol slávnostne posvätený na prvú nedeľu
po Veľkej noci. Táto nedeľa nech je sviatkom milosrdenstva” (Den. 49).
Výber tejto nedele za sviatok milosrdenstva má svoj hlboký teologický význam. Poukazuje na spätosť, ktorá je medzi veľkonočným tajomstvom vykúpenia a tajomstvom Božieho milosrdenstva. Tento súvis zdôrazňuje aj novéna z Korunky Božieho milosrdenstva, ktorá predchádza tento sviatok a začína sa na Veľký piatok. Tento sviatok nie je
len dňom zvláštneho zvelebovania Boha v tajomstve milosrdenstva, ale aj časom milosti
pre všetkých ľudí. „Túžim,” povedal Pán Ježiš, „aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov (Den. 699). Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam
im poslednú nádej na záchranu – sviatok môjho milosrdenstva. Ak nebudú zvelebovať moje milosrdenstvo, zahynú naveky” (Den. 965).
Dôležitosť tohto sviatku vidíme vo veľkosti neobyčajných prisľúbení,
ktoré Pán Ježiš s týmto sviatkom spojil. „Kto v tento deň pristúpi k prameňu života,” povedal Kristus, „dosiahne úplné odpustenie vín aj trestov
(Den. 300). V tento deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. … Nech sa žiadna duša nebojí priblížiť sa ku mne, hoci by jej
hriechy boli ako šarlát” (Den. 699). Aby sme mohli využiť tieto veľké dary, treba splniť
podmienky úcty k Božiemu milosrdenstvu (dôvera v Božiu dobrotu a činorodá láska k
blížnemu), ako aj byť v stave milosti posväcujúcej (po svätej spovedi) a hodne prijať
sväté prijímanie. „Žiadna duša nebude ospravedlnená,” vysvetlil Ježiš, „kým sa s dôverou neobráti k môjmu milosrdenstvu. Preto prvá nedeľa po Veľkej noci má byť sviatkom
milosrdenstva. Kňazi majú v tento deň hovoriť dušiam o mojom veľkom a nepochopiteľnom milosrdenstve” (Den. 570).
Modlitba k Božiemu milosrdenstvu
Bože, Tvoje milosrdenstvo je bezodné a poklady dobroty nevyčerpateľné. Pohliadni na
nás láskavo a rozmnož v nás dôveru v Tvoje milosrdenstvo, aby sme sa nikdy ani v najväčších ťažkostiach nepoddávali zúfalstvu, ale vždy sa s dôverou odovzdávali do Tvojej
vôle a súhlasili s ňou, lebo ona je milosrdenstvom samým. Skrze Krista nášho Pána,
Kráľa milosrdenstva, ktorý s tebou a Duchom Svätým prejavuje milosrdenstvo naveky.
Amen.

Zasvätenie sveta Božiemu milosrdenstvu

Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a
vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, zverujeme Ti dnes osud sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ,
aby všetci obyvatelia zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, trojjediný Bože,
vždy nachádzali prameň nádeje. Večný Otče, pre bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie Tvojho Syna, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom! Amen.
(Modlitba, ktorú použil sv. pápež Ján Pavol II. dňa 17. augusta 2002 v Krakove)

Ako byť milosrdní? (čast 1.)
V bule Misericordiæ vultus sv. Otec František pripomína: „Milosrdenstvo je základný zákon, ktorý
prebýva v srdci každého človeka, keď s úprimnými očami hľadí na brata, ktorého stretá na
svojej životnej ceste“ (MV 2).
Úprimné oči a pohľad! Aj to dáva veľký priestor pre
zamyslenie.
Ako často sa pristihneme pri tom, že sa na brata pozeráme s podozrivými očami, s domýšľavým pohľadom. Aj keď nás k tomu vedie
istá skúsenosť, nesmie nám zakaliť zrak.
Milosrdenstvo ho má neustále očisťovať.
Ako často sa pristihneme pri tom, že sa závistlivým pohľadom pozerám
na brata. Myslím si, že on je na tom lepšie a zrazu mu nechcem dopriať to, o čom som presvedčený, že chýba mne. Milosrdenstvo ma
učí veľkodušnosti.
Ako často sa žiadostivým okom pozerám na brata! Vidím v ňom predmet
svojich túžob, predmet vlastného uspokojenia. Milosrdenstvo ma učí
vidieť v každom spoločníka na tom istom dare spásy a večnej
blaženosti.
Ako často sa pohŕdavým pohľadom pozerám na brata! Mám pocit, že
stojím vysoko nad ním a on mi nesiaha ani po členky. Milosrdenstvo
ma učí pokore.
Ako často sa neprajným okom pozerám na brata! Akoby mi mal ukrojiť z
môjho krajca a ja sa ocitnem v núdzi. Milosrdenstvo ma učí štedrosti.
Ako často sa zlomyseľným pohľadom pozerám na brata! Zle o ňom
zmýšľam, pretože mi ublížil. Milosrdenstvo ma učí odpúšťaniu.
Ako často sa neprajným pohľadom pozerám na brata. Milosrdenstvo ma
učí dobroprajnosti…

Oznamy
1. Počas pôstu Slovenská katolícka charita organizovala zbierku – Pôstna krabička 2022 s názvom – Pomôžme spolu chudobným deťom v subsaharskej Afrike. Zbierka v našom spoločenstve činila 228,-€. RB prispelo 52,-€.Pre Slovenskú katolícku charitu na uvedený účel bolo
odoslaných 280,- €. Pán Boh zaplať!
2. Na základe stanov RB sa 1. mája 2022, t. j. na budúcu nedeľu v rámci pobožnosti 1. nedele
v mesiaci máji, uskutočnia voľby členov finančnej komisie RB, horliteľov jednotlivých ruží a
horliteľa RB. Prosíme členov Živého ruženca o 100 %-nú účasť.
3. Od 1. mája sa začíname modliť Májovú pobožnosť.
4. Po troch rokoch vás opäť pozývame spolu s deťmi a mladými vašej farnosti na Arcidiecéznu
Púť detí do Obišoviec, ktorá sa uskutoční 14. mája 2022 (sobota). Bude sa putovať peši z Ličartoviec. Počas putovania budú pripravené zaujímavé stanovišťa. Čaj a obed je pre všetkých zabezpečený.
Bližšie informácie sú na plagáte v prílohe a tiež na www.erko.sk/putdeti pod odkazom Arcidiecézna púť detí v Obišovciach.
Vaše skoré prihlásenie (najneskôr do 1. mája 2022) veľmi pomôže organizátorom pri príprave
púte. Ďakujeme!
Skupinu z farnosti, prosím, zaregistrujte cez tento formulár:
Obeta, skutok lásky či modlitba sa nikdy nestratí. Púťou chceme rozžiariť hviezdy na nebi v
tmavej atmosfére vojny, budovať si vzťah k nášmu pútnemu miestu a zažiť veľkonočné kresťanské spoločenstvo. Vítaní sú napr. prvoprijímajúce detí, miništranti, speváci, vianoční koledníci, rodiny s deťmi... S otázkami neváhajte kontaktovať o. Mariána Kašaja, 0911 912 818,
mariokasaj@gmail.com
5. Oznam po Postkomúmii na záver sv. omše: „Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať
za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S
radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete.
Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch
milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť.
Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a
počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje
srdcia.
Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím
utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský
Otec.

K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.“
texty neprešli jazykovou úpravou

