Týždeň po 4. veľkonočnej nedeli

Oznamy:

- Upratovanie Hertník rodiny: Kapecová 237, Semanková 294, Stachová 238, Sekerčaková 239
- Spoveď 1/2 hod. pred sv. omšou, podľa potreby aj po sv. omši.
- Novomanželia Chomovi obetovali na kostol 200,- eur. Pán Boh zaplať!

09.05.2022 Pondelok
Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli

16:30

Hertník (zdr . B. pož. pr e Stanislava a Fr antiška s rodinami - č. 54)

17:30

Bartošovce (zdr., B. pož. pre rod. Jána a Pavla
- č. 56) - účasť birmovancov na sv. omši+po sv. omši
stretnutie!

10.05.2022 Utorok
Utorok po 4. veľkonočnej nedeli
alebo Svätého Jána z Avily, kňaza
a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)

16:30

Bartošovce (zdr., B. pož. pre manželov - č. 47 40 rokov manž.)

17:30

Hertník (zdr . B. pož. pr e r odinu manželov 45 rokov manž. - č. 232) - účasť birmovancov na
sv. omši+po sv. omši stretnutie!

11.05.2022 Streda
Streda po 4. veľkonočnej nedeli
alebo Blahoslavenej Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice
(ľubovoľná spomienka)

08:00

Bartošovce (za BBSJ)

12.05.2022 Štvrtok
Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli
alebo Svätých Nerea a Achila, mučeníkov
alebo Svätého Pankráca, mučeníka (ľubovoľná spomienka)

07:30

Hertník (za zdr avie pr e bohuznámu osobu)

18:00

Bartošovce (zdr., B . pož. pre Olinu - č. 182 70 rokov života)
ADORÁCIA po sv. omši!

13.05.2022 Piatok
Piatok po 4. veľkonočnej nedeli
alebo Blahoslavenej Panny Márie
Fatimskej (ľubovoľná spomienka)

08:00

Bartošovce (zdr., B. pož. pre vnúčatá - č. 41)

18:00

Hertník (+J ozef Kapec - č. 237)

08:00

Bartošovce (zdr., B. pož., dary D. Sv. pre členov rodiny - č. 145)

07:30

Hertník (za ver iacich)

09:00

Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Jozefa 70 rokov - č. 107)

10:30

Hertník (za matky Her tníka a Bar tošoviec)

14.05.2022 Sobota
Svätého Mateja, apoštola
(sviatok)
15.05.2022

NEDEĽA

5. veľkonočná nedeľa

16:00 prvoprijímajúci - STRETNUTIE
(sakristia Hertník, všetci tretiaci)

14:00 pobožnosť Hertník/Bartošovce

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

MÁJ 2022

Číslo 400

HerBartnícek
Dobrý pastier a stratená ovečka

Keby niekto z vás mal sto oviec a jednu by stratil, nezanechá tých deväťdesiatdeväť na
púšti a nepôjde za tou stratenou, kým ju nenájde? A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. Keď príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so
mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu.
Premýšľali ste už niekedy nad touto pomerne banálnou otázkou, prečo pastier
z Pánovho podobenstva nechá 99 svojich oviec osamote na púšti a ide hľadať tú jedinú stratenú ovečku? Existujú populár ne vysvetlenia tohto pr íbehu, ktor é zdôrazňujú skutočnosť, že onen Pastier, ktorým je Pán Ježiš, miluje zblúdilé ovečky, teda
také, ktoré sa zatúlali od svojho stáda. A pretože ich miluje, nenechá ich osamote, ide
za nimi a hľadá ich, aby sa milé zatúlané ovce necítili zle – veď Pán vo svojej nekonečnej láske ich prijíma také, aké sú, a z každej situácie, do ktorej sa dostali svojou
hlúposťou alebo neposlušnosťou, ich zachráni. Napriek tomu, že tieto vysvetlenia sú
z veľkej miery pravdivé, všimnime si, že ich stredobodom je stratená ovca, a nie Pán.
Biblia a kresťanstvo však také nie sú, stredobodom Písma a kresťanského životného
štýlu nie je človek, ale Kristus. Pokiaľ toto nepochopíme, ľahko upadneme do
pascí, ktoré nám nastražil novodobý humanizmus.
Poďme sa teraz pozrieť na podobenstvo o stratenej ovci z pohľadu
pastiera. Áno, pastier má rád svoje ovce, každú jednu z nich. Tieto
ovce dohromady tvoria stádo, o ktoré sa pastier stará. Keď pastier
vodí svoje ovce na pastviny a k napájadlu, stará sa o všetky naraz
ako o celok, podobne ako sa Boh počas dejín staral o svoj izraelský
ľud a neskôr aj o cirkev povolanú z pohanských národov, ktoré sú
„ovcami z iného ovčinca“, o ktorých Pán hovorí v Jánovi 10,16. Ovce sú teda kolektívne tvory, žijúce v stáde. Podobne aj človek je tvor
spoločenský, ktorý potrebuje mať zmysluplné vzťahy s ostatnými
ľuďmi. Ľudia prežívajú svoje životy v rôznych skupinách a z hľadiska spásy je tou najdôležitejšou skupinou spoločenstvo kresťanov,
tzn. cirkev, Boží ľud, ktorý Biblia pripodobňuje k ovčiemu stádu (Ž 100,3; J 10).
Z tohto hľadiska je dôležité uvedomiť si, že pastier nehľadá ovečku preto, aby ju potešil v jej osamelosti a opustenosti, ale preto, aby ju čo najrýchlejšie priviedol naspäť do
stáda. Problémom stratenej ovce nie je to, že je sama, ale že je mimo stádo, chýbajú
jej ostatné ovce a je vystavená ohrozeniu zo strany rôznych dravých šeliem. Inak povedané: mimo stádo nemôžu byť naplnené jej potreby a nie je nijako chránená. Práve
preto ovce potrebujú stádo a kresťania cirkev v podobe živej, fungujúcej miestnej farnosti. Keď je stádo pohromade, je v bezpečí, aj keď sa pastier na chvíľu vzdiali. Čím
je stádo väčšie, silnejšie a zdravšie, tým väčšiu hodnotu pre pastiera predstavuje.

Nie je bez zaujímavosti, že v biblických dobách sa úspešnosť človeka a jeho bohatstvo
merali podľa množstva dobytka, ktorý mu patril (por. Gn 13,2; 26,12-14). Dobrý pastier chce mať veľké stádo podobne ako Pán chce mať veľkú cirkev.
Problémom dnešnej doby je príliš silný individualizmus. Dobre to vidno napríklad na
nasledujúcom novodobom fenoméne: Ľudia žijú ako tzv. singles a je im zaťažko zaviazať sa k životu čo len v tej najelementárnejšej bunke ľudskej spoločnosti,
v manželstve. Ľudia sa chcú zabávať a užívať si, no obetovať niečo pre niekoho druhého alebo pre skupinu im je cudzie. Bolo by pochabé predpokladať, že prehnaný dôraz
na individualizmus nie je tiež problémom moderného kresťanstva. Veď dnes je populárne zdôrazňovať, čo kto prežíva s Pánom a čo komu Pán ukazuje. Nikdy však nesmieme zabudnúť, že Boh nie je služobníkom ľudí, ale ľudia sú Božími služobníkmi.
Osobný vzťah s Bohom je isto nesmierne dôležitá hodnota, ktorá je základnou črtou
autentického kresťanského života, no treba si pripomenúť, že tento osobný vzťah, ktorý máme s Kristom, sa rea-lizuje v kontexte cirkvi. Vyzdvihovať individuálnu zbožnosť nad dôležitosť spoločného uctievania Boha a službu Pánovi v rámci miestnej cirkvi je zlé a veľmi nebezpečné. Práve tento jav niekedy vedie k tomu, že sa niektorá
ovečka môže zatúlať od stáda a vystaviť svoj život ohrozeniu.
Je skvelé, že s Bohom môžeme mať úžasné zážitky, ale musíme si uvedomiť, že podstata kresťanského života nespočíva v úžasných zážitkoch s Bohom, ale vo vernom
nasledovaní Krista, v rozvíjaní nášho vzťahu s Ním a službe Bohu vo svojej farnosti. Majme pr eto kvalitný osobný vzťah s Dobrým pastierom a nájdime si svoje
pevné miesto v cirkvi. Skutočné požehnanie a šťastie (blahoslavenstvo) budeme prežívať vtedy, ak z trónu svojho života zosadíme naše sebecké JA, a posadíme tam Krista.
Naša budúcnosť je v Kristovi, naša budúcnosť je v cirkvi.(milost.sk)
——————————————————————————————————

Božie Milosrdenstvo – Prejav Božej priazne (časť 1.)

V čase od 21.4. - 24.4.2022 som mala tú milosť, že som sa mohla zúčastniť duchovného cvičenia v Čičmanoch v rodinou Nepoškvrnenej. Z celého Slovenska prijalo
pozvanie 64 členov tejto rodiny. Každé ráno sme začínali spoločnou modlitbou posvätného ruženca v kaplnke Sv. Bystríka. Po raňajkách nasledovali prednášky, sv.
omša, chvály, po obede oddych (čas ticha). Po korunke Božieho milosrdenstva prednášky a po večeri vždy o 20.00 nasledovala eucharistická adorácia s modlitbami za
uzdravenie.
Duchovný otec Jozef Vojtek, kňaz pôsobiaci v Kysuckom Novom Meste, sa
v úvode poďakoval Pánu Ježišovi, že nás zhromaždil, aby sme prosili Ducha Svätého,
ktorý nás bráni pred Božou spravodlivosťou, aby nás vyzbrojil svojimi milosťami
a tak, aby sme v tichu a pokoji zachytili Boží hlas a realizovali ho. Iba Kristus prináša
skutočný pokoj, lebo odstraňuje hriech.
Podstata Božieho Milosrdenstva: Sv. Matka Ter eza z Kalkaty povedala: „Božie
Milosrdenstvo je druhé vlastné meno Boha.“ Nájsť si čas stráviť s Eucharistiou pri
adorácii, je recept na uzdravenie duše i tela. Ježiš túži tieto chvíle stráviť s nami, ako
milujúca matka s dieťaťom. Túži hľadieť do očí milovanej osoby a byť v našej prítomnosti ho robí šťastným. Veď ho nezastavil ani kríž, aby nás zachránil. Čas darovaný
Bohu sa nikdy nestratí. On si z toho času nenechá nič pre seba, ale nám ho požehnaný
vráti a my pozemsky a duchovne stíhame oveľa viac. Ježiš spísal testament a odovzdal
nám všetko čo mal.
Láska je daň vďačnosti za Božie Milosrdenstvo: Vzbudiť si lásku k Bohu má sídlo
vo vôli, ktorú nám vštepuje Duch Svätý v milosti posväcujúcej.

Nie je nič krajšie, ako čnosť Milosrdenstva, ktorá všetkých čo trpia, zachraňuje
a potešuje. Čnosť Milosrdenstva by mala byť povinnosťou každého človeka ak
o Božom Milosrdenstve len rozprávame, prichádzame pred Pána s prázdnymi rukami.
Dobré skutky Milosrdenstva sa prihovárajú za nás pred Božím trónom.
Sv. Páter Pio v jednej z posledných kázni povedal: „Diabol ťa bude pokúšať znechutením, že ak niečo pokazíš, tak Bož ťa zavrhne. Ale Boh sa nikdy znechutiť nedá
a netresce naše pády.“ Milujúci túži po našej láske a nič tak neprebudí jeho lásku
k nám, ako keď veríme v jeho Milosrdenstvo. Minulosť je na to, aby sme sa z nej poučili a odovzdali Bohu a nie, aby sme ju za sebou ťahali ako balvan. Boh s nami počíta. Pozná nás po mene. Preto sa nebojme a buďme pripravení všetko pretrpieť
a stratiť a Boh nám všetko stonásobne vráti. Nedovolí skúšať človeka nad jeho sily.
Každý z nás je jedinečný Boží originál.

Kým je pre mňa Ježiš? Mali by sme si ur obiť inventúr u vo svojej vier e. Ak sa
my nebudeme pýtať, tak sa nás spýta Ježiš: „Za koho ma pokladáš ty?“ My máme
taký postoj, že chcem ísť pred Ježišom a ťahať ho za sebou a preto vždy padáme.
Prosbe Ducha Svätého aby nám osvietil rozum a našou múdrosťou bola vždy Božia
vôľa. O nej sa nevyjednáva a nediskutuje. Nechajme sa viesť Ježišom, lebo on je víťaz nad zlom. Ježiš nás zachraňuje vo svojej bezmocnosti, keď je úplne vyčerpaný,
vysmievaný.
(pokračovaniev nasledujúcom čísle)
——————————————————————————————————————————-

Rodinné spoločenstvo FATIMA o.z,

Vážení duchovní otcovia farností, dovoľujeme si vás informovať a zároveň veľmi
pekne pozvať k zapojeniu sa do pripravovanej akcie v spolupráci s pápežskou nadáciou ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi :
Modlitbový deň detí, ktorý sa uskutoční 13. 5. 2022, s názvom
„Deti, pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo“
za mier a pokoj na Ukrajine a vo svete.
Pozývame všetky deti a rodiny na spoločnú modlitbu ruženca spojenú s modlitbou
zasvätenia detí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zapojiť sa môžu farnosti, hnutia, rôzne spoločenstvá, školy v rôznom čase. Pozvané sú hlavne rodiny, aby spoločne
sa modlili za mier a pokoj na Ukrajine a vo svete.
Veríme, že táto aktivita prispeje k duchovnej obnove detí a rodín na Slovensku.
Viac informácií ako aj materiály k aktivite si môžete pozrieť a objednať na stránke www.rsfatima.sk
V Košiciach 2.5.2022

S katolíckym pozdravom

Dana a Cyril Kolodziejoví
za Rodinné spoločenstvo FATIMA

