Oznamy:

Týždeň po 5. veľkonočnej nedeli, cyklus „C“

- Upratovanie Hertník rodiny:Semaneková 240, Harčarufková 241, Vašková 242, Kašpriková 245
- Spoveď 1/2 hod. pred sv. omšou. Podľa potreby aj po sv. omši.
- V týždni, v prikázané sviatky a v nedele budú prichádzať s prvoprijímajúcimi deťmi aj rodičia (aspoň jeden
z rodičov). Účasť bude zapisovaná po sv. omšiach do kartičiek.
- SUŠ Kapušany (súkromná umelecká škola) pozýva všetkých umelecky cítiacich 22.5.2022 /nedeľa/ na
hudobný koncert detí SUŠ Kapušany, ktorý začína o 15:00 hod. - Po koncerte cca 16:15 hod. začínajú MODLITBOVÉ CHVÁLY spojené s modlitbami k sv. Charbelovi a pamazaním pred vyloženou S. Oltárnou.
- 25. júna, t.j. v sobotu o 10:00 hod. vo filiálnom kostole v Bartošovciach budem sláviť so svojimi farníkmi
a so všetkými, s ktorým Boh spojil môj kňazský život 25. výročie kňazstva. Prosím o modlitby na úmysel
tejto udalosti.

16.05.2022 Pondelok
Svätého Jána Nepomuckého,
kňaza a mučeníka
(spomienka)

18:00

17.05.2022 Utorok
Utorok po 5. veľkonočnej nedeli

07:00

Bartošovce (+Alexej Krupa - V./22)

17:30

Hertník (zdr ., B. pož. pr e Ľudmilu - 60 rokov - č. 172)

súkr. Hertník (+Michal Sivý - úmysel z Mysl.)

Bartošovce (+Anna,+Andrej, +st. rodičia - č.
94)

- účasť birmovancov na sv. omši+po sv. omši stretnutie!

- účasť birmovancov na sv. omši+po sv. omši stretnutie!

18.05.2022 Streda
Streda po 5. veľkonočnej nedeli
alebo Svätého Jána I., pápeža a
mučeníka (ľubovoľná spomienka)
19.05.2022 Štvrtok
Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli
——————————————
09:00 BK REK. (za ver iacich - 6.
veľkonoč.neC_22.5.´22)
20.05.2022 Piatok
Piatok po 5. veľkonočnej nedeli
alebo Svätého Bernardína Sienského, kňaza
(ľubovoľná spomienka)
21.05.2022 Sobota
Sobota po 5. veľkonočnej nedeli
alebo Svätého Krištofa Magallanesa, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)
22.05.2022

NEDEĽA

6. veľkonočná nedeľa,
cyklus „C“

16:30

Bartošovce (+rodičia,+st. rodičia - ...) - úmysel
Krišová

17:30

Hertník (+J ozef Micheľ - č. 231)

18:00

16:00 prvoprijímajúci - STRETNUTIE
(sakristia Hertník, všetci tretiaci)
Bartošovce (+Mária,+Ladislav - č. 54)
ADORÁCIA po sv. omši!

08:00

Bartošovce (zdr., B. pož. pre Justínu a Máriu č. 210)

18:00

Hertník (+r odičia,+star í r odičia a
+súrodenci - č. 241)

07:30
08:30

Hertník (zdr ., B. pož. a poďak. pr e Matúša a
Jozefa - č. 196)
Bartošovce (zdr., B. pož. a ochranu pre rodinu
Helenky Šinaľovej - č. 145/I.)

07:30

Hertník (za dobr odincov - č. 237)

09:00

Bartošovce (zdr., B. pož. pre Eriku a Františku
s rod. - č. 54)

10:30

Hertník (+Kar ol,+Már ia,+J án,+Anna - č.
218)

- sp. sv. Rity z Cascie, reh., neslávi sa!

- pobožnosť nebude! (májová pob. dopoludnia)
Koncert v Hertníku 15:00
Modlitbové chvály k sv. Charbelovi+pomazanie 16:15

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ
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Číslo 401

HerBartnícek
Slovo života na máj: Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom.
„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom.“ ( Jn, 13,34)
Sme pri Poslednej večeri. Ježiš je vo večeradle spolu so svojimi učeníkmi, práve im
umýval nohy. O niekoľko hodín od týchto okamihov bude uväznený, odsúdený
a ukrižovaný. Keď sa čas kráti a blíži sa cieľ, reč prejde k tým najdôležitejším veciam:
odovzdáva sa „testament“.
V tomto kontexte v Jánovom evanjeliu nie je rozprávanie o ustanovení Eucharistie. Na
jeho mieste je umývanie nôh. A v tomto svetle treba chápať aj nové prikázanie. Ježiš
najskôr koná a potom učí, práve to dáva jeho slovám autoritu.
Prikázanie milovať svojho blížneho bolo už v Starom zákone: „Miluj svojho blížneho
ako seba samého!“ (Lv 19, 18). Ježiš však prichádza
s upozornením na nový aspekt, vzájomnosť, lebo práve vzájomná láska vytvára a charakterizuje spoločenstvo učeníkov.
Vzájomnosť má svoj pôvod v samotnom Božom živote,
v trojičnej dynamike a človek získal vďaka Synovi schopnosť
podieľať sa na nej. Chiara Lubichová to objasňuje pomocou
príkladu, ktorý nám to môže osvetliť: „Keď Ježiš prišiel na
zem, nezačínal z ničoho, ako je to u každého z nás, on prišiel
z neba. Podobne ako keď emigrant odíde do ďalekej krajiny,
samozrejme, prispôsobí sa tam novému prostrediu. Prináša
tam však vlastné zvyky a obyčaje a často naďalej hovorí svojím jazykom. Podobne sa
Ježiš tu na zemi prispôsobil životu ľudí, lenže – keďže je Boh – priniesol sem spôsob,
akým sa žije v Trojici, čiže lásku, vzájomnú lásku.“
„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom.“
Tu vstupujeme do srdca Ježišovho posolstva, ktoré nás privádza späť ku sviežosti prvých kresťanských komunít, toto posolstvo môže byť ešte aj dnes odlišujúcim znakom
všetkých našich skupín a združení. V prostredí, v ktorom je vzájomnosť živou realitou,
zakúšame zmysel našej existencie, nachádzame silu napredovať v okamihoch, keď
prežívame bolesť a utrpenie, cítime podporu v ťažkostiach, ktorým sa nedá vyhnúť,
a zakúšame aj radosť.
Denne čelíme mnohým výzvam: pandémia, polarizácia, chudoba, konflikty. Predstavme si na chvíľu, čo by sa stalo, keby sme boli schopní uvádzať toto Slovo do každodennej praxe: ocitli by sme sa pred novými perspektívami, pred našimi očami by sa
roztvoril plán s ľudstvom, dôvod na nádej. No kto nám bráni opäť prebudiť v sebe tento Život? Oživovať okolo nás bratské vzťahy, aby sa šírili a pokryli celý svet?

„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom.“
Marta, mladá volontárka, pomáha väzňom pripravovať sa na skúšky na univerzite.
„Keď som prvý raz vstúpila do väzenia, stretla som sa tam s ustráchanými a neistými
ľuďmi. Snažila som sa vytvárať najskôr odborné a potom priateľské vzťahy, založené
na rešpekte a počúvaní. Čoskoro som si uvedomila, že nielen ja pomáham týmto väzňom, ale aj oni ma vedia podržať. Raz počas prípravy istého študenta na skúšku sme
doma stratili jedného člena našej rodiny a on zas dostal potvrdenie rozsudku
z odvolacieho súdu. Obaja sme boli v mimoriadne zlom rozpoložení. Počas vyučovania som videla, že v ňom hlodá veľká bolesť, dokázal sa mi však s ňou zdôveriť. Niesť
ťarchu tej bolesti spolu nám pomáhalo ísť ďalej. Keď mal skúšku za sebou, prišiel sa
mi poďakovať, povedal mi, že bezo mňa by to nebol zvládol. Ak na jednej strane vyhasol jeden život v našej rodine, na druhej som cítila, že jeden iný som zachránila. Pochopila som, že vzájomnosť umožňuje vytvárať skutočné vzťahy, v ktorých je priateľstvo a rešpekt.“ (focolare.sk)

——————————————————————————
Božie Milosrdenstvo – Prejav Božej priazne (záver)

Ako správne používať rozum a slobodnú vôľu? (otec dekan Peter Holubička) Boh
rešpektuje našu slobodnú vôľu a čaká, kým nezačneme používať zdravý rozum
(Márnotratný syn). Satan nás láka, aby sme vypli zdravý rozum a mysleli len na seba.
Vtedy nás začne ovládať. Prispôsobujeme sa dobe a všetko je povolené. Máme ísť úzkou cestou, ktorou je sám Ježiš Kristus. Dávať si pozor na falošných prorokov
a zamerať sa na znamenie čias. Dávať pozor za kým ideme a pozerať sa na ovocie,
ktoré prináša ten vzťah. Celý náš náboženský život má význam len v spojení s Ježišom
Kristom. V počúvaní božieho slova a rešpektovať napomenutia sv. Otca.
V čom je podstata modlitby? Pr i modlitbe si uvedomujeme pr ítomnosť života J ežiša Krista. Vtedy sa stretávame v tichu s priateľom, ktorý nás miluje. Pri modlitbe
buďme tí maličkí, ktorí sa nespoliehajú na seba, ale na Ježiša Krista, ktorému bezhranične dôverujú.
Naučiť sa prijímať Božie Milosrdenstvo: Božie Milosr denstvo nemáme len pr ijímať, ale dávať do ďalej. Veľký hriech proti Duchu Svätému je vtedy, keď neverím, že
im Boh môže odpustiť a pohŕdam Božím Milosrdenstvom. Pokáním a ľútosťou nad
hriechmi získavame Božie otcovstvo. Pán Boh chce od nás len zakúsiť našu lásku
a vďačnosť, ktorú často nemáme. Dlhujeme lásku Bohu, blížnemu a sebe samému.
Boh nás strovil na svoj obraz a my sme ho svojim životom znetvorili. Očisť nás Pane
svojim Svätým Duchom, aby sme uznali závislosť na tvojej láske a milosrdenstve, zamerali sa na teba a tak sa mohli znovu pretvoriť s tvojou pomocou na tvoj obraz.
Potreba dôvery: Kto má dôver u v Boha, má aj ďalšie čnosti. Dôvera je milosrdný
otec a maják, keď stroskotáme. Dôvera je očakávanie sľúbenej pomoci, posilňuje v nás
túžbu po Bohu a jeho daroch. Dôvera preráža nebesá a vracia sa s požehnaním Boha,
ktorý je neotrasiteľnou istotou v našom živote. Odstraňuje smútok a súženie a dáva
silu v ťažkostiach. Dvíha utrápenú dušu. Ak dôverujeme, vtedy vzdávame hold Božiemu Milosrdenstvu.
Nedeľa Božieho Milosrdenstva: Všetky Božie diela sú kor unované Božím Milosr denstvom, ktoré sa začalo prejavovať na kalvárii. Boh má ruky pribité na kríži a preto
ho musíme objať a v pokore srdca si vyprosovať jeho Milosrdenstvo. Boh nám tak veľa odpúšťa a nám je ťažko odpustiť maličkosti. Vo svojej láske nám daroval slobodnú
vôľu a iba my sa môžeme rozhodnúť. Pán nás volá, nechce nám vnucovať svoju lásku.

Nechce nás vlastniť. Slobodné rozhodnutie je skutočná láska. Len láska vie odpúšťať.
Pozná smiech. Pozná aj plač a len v láske sa môže človek stať milosrdným.
Prečo o nás tak Boh stojí? Sv. sestr a Faustína, apoštolka: „Medzi Bohom
a človekom je nitka, ktorá sa vždy po hriechu človeka roztrhne. Keď človek ľutuje, Boh
urobí na nitke uzol.“ Vzdialenosť sa stále po hriechu zmenšuje a človek sa tak viac približuje k Bohu. Padáme, sme slabí, ale on nás neprestáva volať a neunavuje ho robiť
uzly. Lebo chce zachrániť každého človeka, ktorý dôveruje v jeho Milosrdenstvo. Ďakujeme Ti Drahý náš Nebeský Otče za našu nebeskú Matku, Matku dôvery a milosrdenstva, ktorá nás svojim citlivým Nepoškvrneným srdcom privádza k Ježišovi a zadržiava
jeho spravodlivú ruku a vyprosuje nám tvoje milosrdenstvo.
Svätá omša na nedeľu Božieho Milosrdenstva bola spojená s udelením sviatosti
pomazania chorých. Počas týchto milostivých dní sme mali príležitosť pristúpiť ku
sviatosti zmierenia, alebo rozhovoru s kňazom.

Študenti zo Žiliny sprevádzali na hudobných nástrojoch všetky piesne a chvály.
Som veľmi vďačná Milosrdnému Bohu, že som mohla prijať pozvanie na toto
duchovné cvičenie a s pokorou prosím Ducha Svätého, aby nás nepristával dvíhať bližšie k Bohu.

farníčka z Hertníka J.M.

Z Traktátov svätého biskupa Augustína na Jánovo evanjelium.
Pán Ježiš vyhlasuje, že dáva svojim učeníkom nové prikázanie, podľa ktorého sa majú
navzájom milovať. Hovorí: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom.“
A nebolo toto prikázanie už v starom Božom zákone, kde sa píše: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého“? Prečo teda Pán volá novým to, čo je už také staré? Či
preto je novým prikázaním, že nás vyzlieka zo starého a oblieka v nového človeka? Nie
každá láska obnovuje toho, kto počúva alebo skôr poslúcha, ale iba tá, ktorú Pán odlíšil
od telesnej lásky, keď dodal: „Ako som ja miloval vás.“
Takáto láska nás obnovuje, aby sme boli novými ľuďmi, dedičmi novej zmluvy, spevákmi novej piesne. Takáto láska, milovaní bratia, obnovila aj v minulosti dávnych
spravodlivých, tak patriarchov a prorokov, ako neskôr svätých apoštolov, a ona aj teraz
obnovuje národy a z celého ľudského pokolenia, rozšíreného po celom svete, tvorí a
zhromažďuje nový ľud, telo novej snúbenice, nevesty jednorodeného Božieho Syna,
o ktorej sa hovorí v Piesni piesní: „Kto je to tá, čo vystupuje v bielom?“ Isteže
v bielom, veď je obnovená. A čím, ak nie novým prikázaním?
Preto sa v nej údy starajú navzájom jeden o druhý: ak trpí jeden úd, trpia spolu s ním
všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy. Počúvajú totiž aj
zachovávajú toto slovo: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom.“
Nie tak, ako sa milujú tí, čo zvádzajú, ani tak, ako sa milujú ľudia preto, že sú ľuďmi.
Ale tak, ako sa milujú preto, že sú bohmi a všetci sú synmi Najvyššieho, aby boli bratmi jeho jediného Syna, a milujú sa navzájom tou láskou, ktorou ich miluje on, aby ich
priviedol k cieľu, ktorý im postačí, kde sa ich túžba nasýti dobrodeniami. Ich túžbe totiž nebude nič chýbať vtedy, keď bude Boh všetko vo všetkom.
Takúto lásku nám dáva ten, ktorý povedal: „Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako
som ja miloval vás.“ Preto nás teda miloval, aby sme sa aj my vzájomne milovali. Tým,
že nás miloval, urobil nás schopnými úzko sa spojiť medzi sebou vzájomnou láskou,
aby sme ako údy spojené takým lahodným putom boli telom takej vznešenej hlavy.
texty neprešli jazykovou úpravou

