Týždeň po 7. veľkonočnej nedeli, //prvopiatkový týždneň“C“

- Upratovanie Hertník rodiny: Mačejová 289, Stavarová 250, Sabolová 251, Semaneková 252
- Využime prvopiatkovú spoveď, aby sme mohli v mesiaci júni získavať veľké milosti /odpustky/ pri duchovných stretnutiach /1. sv. prijímanie, birmovky, kň. vysviacky, primície a kň. jubileá/. - Spovedanie chorých v
piatok Hertník a Bartošovce počas týždňa. Chorých hláste kostolníkom v sakristii.

30.05.2022 Pondelok
Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli
- účasť birmovancov pri sv. omši a
zapájanie sa do liturgie sv. omše!

18:00

prvopiatková spoveď od 16:30 hod
Bartošovce (+Veronika,+Ján,+Florián,+Ján - č.
182)

31.05.2022 Utorok
Utorok po 7. veľkonočnej nedeli

07:00

Bartošovce (zosnulí rodiny Ferencovej - č. 20)

18:00

prvopiatková spoveď od 16:30 hod.
Hertník (za deti far nosti - Božie požehnanie a
dary D. Svätého - úmysel Modlitby matiek!

- účasť birmovancov pri sv. omši a
zapájanie sa do liturgie sv. omše!
01.06.2022 Streda
Svätého Justína, mučeníka
(spomienka)

15:00 spoveď a sv. prijímanie KORGYM!
18:00

02.06.2022
1. štvrtok
Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli
alebo Svätých Marcelína a Petra,
mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)

15:00 STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH Hertník /do 16:15 hod./
18:00

- modlíme sa za duch. povolania!
03.06.2022
1. piatok
Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
(spomienka)
CHORÍ: od 09:00 hod.
/Dom dôchodcov+ostatní chorí/
- votívna sv. omša k Božskému Srdcu Ježišovmu.
04.06.2022
1. sobota
Sobota po 7. veľkonočnej nedeli
- votívna sv. omša k P. Márii.
- večerné sv. omše sú z vigílie Zoslania D. Svätého!
05.06.2022

1. NEDEĽA

Zoslanie Ducha Svätého
(slávnosť), cyklus „C“

- sv. Bonifáca, bs. a mč., sa v tomto roku
neslávi!

- končí sa veľkonočné obdobie!

prvopiatková spoveď od 16:30 hod.
Bartošovce (zdr., B. pož. pre Martu - 55 rokov
života - 3.6.)

16:45

18:15
07:00
08:00
07:30

prvopiatková spoveď od 16:30 hod.
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre vnukov
Stanislava a Mariána - č. 54)
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Mareka
Lazura - 20 rokov)
PO OMŠI ODPROSUJÚCA POBOŽNOSŤ
Vylož. S. Olt. o 09:00 hod., //záver
ADOR.+Euch. požehnanie 18.00 hod.
Hertník (za BBSJ )
Bartošovce
(+Michal,+Mária,+Štefan,+Anna,+členovia
rodiny - č. 140) fat. sobota bez kňaza
Hertník (za r užencové br atstvo - JÚN/´22) fatimská sobota s kňazom
Hertník (zdr ., B. pož. a poďak. pr e J ozefa 60 rokov života)

09:00

Bartošovce (+Cyril - č. 27)

10:30

Hertník (za ver iacich)
KRST /po sv. omši!/
............................................................................
14:00 pobožnosť Hertník /Bartošovce

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

MÁJ-JÚN 2022

Číslo 403

HerBartnícek
Keď sa samotný Boh modlí za nás

Ježišova modlitba
V priebehu storočí 17. kapitola Jánovho evanjelia dostala rôzne pomenovania. Najčastejšie sa používa názov „Ježišova veľkňazská modlitba“. Tento názov sa objavuje už
v niektorých patristických komentároch (napr. Cyrila Alexandrijského), pričom sa robí
porovnanie s úlohou starozákonného kňaza podľa 28. kapitoly Knihy Exodus. Pán Ježiš
je v pozícii kňaza, ktorý sa modlí k svojmu Otcovi. Výslovnú zmienku o úlohe Krista –
sprostredkovateľa medzi Bohom a ľuďmi nachádzame v dvoch novozákonných spisoch.
Prvým je List Rimanom 8, 34: „A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac –
ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás?“ Druhým je List Hebrejom 7,25: „Preto môže naveky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo
žije stále, aby sa za nich prihováral.“ Niekedy sa používa aj označenie „Ježišova rozlúčková reč“, alebo „Ježišov duchovný testament“, ktorý predniesol na záver Poslednej
večere. Dôležitou skutočnosťou je, že slová Ježišovej modlitby sú veľmi úzko prepojené
s opisom jeho umučenia, ktorý za ňou nasleduje. Pán Ježiš dáva svoj život ako obetu,
ktorým posväcuje svojich učeníkov a svet.
Máme tu skutočne výnimočný obraz Božieho Syna, ktorý sa modlí k Otcovi za nás. Obraz, ktorý nesie silné známky podobnosti so scénou Kristovej modlitby v Getsemanskej
záhrade.
Učeníctvo
Celá veľkňazská modlitba má tri časti. V prvej (verše 1 - 5) sa Kristus modlí k Otcovi.
V druhej časti (verše 6 - 19) sa Pán Ježiš modlí za svojich učeníkov. Napokon v tretej
časti (verše 20 - 25) sa Boží Syn modlí za Cirkev. Modlitba obsahuje dôležité prvky,
ktoré majú charakterizovať každého Ježišovho učeníka. Sú to výrazy: poznať, osláviť,
posvätiť, milovať, zachovávať, zostávať, počúvať. Sú to výrazy , ktoré vystihujú celé
poslanie, celú osobu Ježiša Krista a jeho vzťah k nebeskému Otcovi.
Čo vôbec znamená učeníctvo? Je to naše vstúpenie do vzťahu hlbokej jednoty, ktorá
vládne medzi Otcom a Synom. Pr avá identita J ežišovho učeníka je byť vo vzťahu
s Otcom a Synom. Je to dielom Ducha Svätého, Tešiteľa.
Boží Syn otvoril pre človeka cestu k Otcovi.
Modlitba začína zmienkou o hodine oslávenia. Ježišova smrť na kríži je hodinou jeho
povýšenia. Je hodinou, tzn. rozhodujúcim okamihom pre celé dejiny záchrany človeka,
pre ktorý prišiel na svet, aby oslávil Otca a Otec oslávil Syna.
Ježišova smrť na kríži je vrcholným znamením. Tam sa odhaľuje Ježišova identita, jeho
láska a napĺňa sa Boží plán záchrany človeka. Boží Syn otvoril pre človeka cestu
k Otcovi.

Hlavné témy
Emeritný pápež Benedikt XVI. upozorňuje na štyri témy Ježišovej veľkňazskej modlitby:
Večný život. Pápež upozorňuje, že večný život nie je život, ktorý prichádza po smrti,
lebo terajší pozemský život sa pomíňa, a preto nemôže byť večný. Ide o to, aby sme
uchopili už teraz skutočný život, ktorý nikto, ani smrť, nemôže zničiť. Získava sa prostredníctvom spoločenstva s Ježišom Kristom, ako to pri vzkriesení Lazára on sám
prisľúbil: „ Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky.“ (Jn 11, 25 - 26) Spoločenstvo s Bohom sa stáva aj životom s ním.
Zjaviť Božie meno. V Starom zákone v príbehu o horiacim kre Boh zjavuje Mojžišovi svoje meno. Bolo to viac ako slovo, alebo názov. Božie meno znamená, že Boh je
prítomný medzi ľuďmi. Keď Izr ael vybudoval chr ám, aby v ňom prebývalo Božie
meno (porov. Dt 12, 11), znamenalo to, že tam prebýva Boh sám. V Ježišovi Kristovi
Boh sa skutočne stal človekom a prebýval medzi nami ako nový chrám.
Posvätiť pravdou. V 17. kapitole Jánovho evanjelia sa hovorí o trojnásobnom posvätení. Otec posvätil Syna, Syn posväcuje seba, Syn prosí, aby jeho učeníci boli posvätení pravdou. Posvätiť znamená vyčleniť istú vec alebo osobu z bežného života a určiť ju Bohu. Otcovo posvätenie Ježiša je totožné s udalosťou vtelenia.
Ak Pán Ježiš posväcuje seba, znamená to rozhodol
sa priniesť seba ako obetu Bohu. Do tohto posvätenia majú byť zahrnutí aj jeho učeníci. Nejde len
o nejaké obradné posvätenie, ale zapojenie sa do
samotného bytia Krista, ktorý je Pravdou.
Jednota. Pán Ježiš do svojej modlitby zahŕňa aj
budúcu Cirkev. Cirekv sa rodí z Ježišovej modlitby. Je úžasné, že vo Večeradle sme
do jeho modlitby už aj my zahrnutí. Prosí, aby sme boli jedno. Jednota Cirkvi nepochádza z tohto sveta a vlastnými silami ju nedokážeme vytvoriť. Vychádza z jednoty
Otca a Syna. Jednota Cirkvi je nesmierne dôležitá, aby sa ľuďom zjavila pravda.
(postoj.sk)
———————————————————————————————————————————

Na zamyslenie: Popínavá rastlina

Popínava rastlinka? Vôbec netušíš, čo to je? Ani ja som netušila, až kým som nezačala
hľadať niečo, čo sa bude ťahať po nudnej terase a obopínať ju, čo ozdobí ošarpanú
stenu, škaredý betónový stĺp alebo hrdzavý plot. Popínavé rastlinky sú úžasné kvety,
oni aj z najnepeknejšieho miesta svojimi lístkami a kvetmi vytvoria kvetinovú stenu
plnú nádherných farieb. Stačí, že zopár semienok hodíte do zeme, k plotu, k terase či
stĺpu a z drobunkého semienka vyklíči krásna rastlinka, ktorá sa bude ťahať do výšky a
do šírky a bude obopínať všetko, čoho sa dotkne. Aj tie najsmutnejšie betónové stĺpy
bude obopínať takou silou, že sa z nich stanú famózne kvetinové stĺpy ľuďom pre potechu. Hoci je to semienko veľmi maličké a krehké, keď spadne do fajnej zeme, keď
fajne slniečko zasvieti a fajne ho dáždik pokropí, toto drobné semienko začína mať
schopnosť meniť veci okolo seba. Tam, kde popínavá rastlinka začne rásť, okolie je
hneď krajšie. Obopína tak, akoby objímala. Objíma tak, akoby veľmi ľúbila. Všetko,
čoho sa dotkne, rozkvitne. Všetky stĺpy, hrdzavé ploty i ošarpané steny, túžia byť objímané takou nádherou.
Správaš sa ako popínavá rastlinka ty?
Je to tak, že v tvojej prítomnosti ľudia kvitnú?

Obopínaš svojou pozornosťou, svojou službou, svojou láskou ľudí okolo seba?
Meníš svet k lepšiemu?
Veď je veľmi jednoduché vidieť všade naokolo chyby, vymenúvavať problémy a
na všetkých ľudí naokolo sa pozerať ako na "škaredé betónové stĺpy",
"ošarpané steny" a "hrdzavé ploty".
Skúsil si už ty sám zmeniť svoje okolie k lepšiemu?
Skúsil si to ty sám svojou láskou?
Už si "obopínal" niekoho tak úprimne, tak veľmi, s takou oddanou službou a
láskou, s takou trpezlivosťou a pokorou, že si z jeho "ošarpaného" života
spravil krásny rozvinutý čas a úžasný farebný svet?
Už si zmenil aspoň jedného človeka, ktorý stál ako "betónový stĺp" na človeka,
ktorému rozkvitol úsmev?
Začni už dnes svoje okolie obopínať svojou tr pezlivosťou, svojím úsmevom,
svojou radosťou. Nechaj svojich najbližších rozkvitnúť pri tebe, slúž, koľko treba,
pomáhaj a sám pomoc neodmietaj. Vždy a každému odpúšťaj a pýchu nahraď pokorou a láskou. Keď uvidíš, že tvoje okolie kvitne, to znamená, že dobre obopínaš.
Keď je okolo teba ešte veľa "ošarpaného, betónového a hrdzavého", začni obopínať
viac. Nečakaj, že okolie bude krajšie, keď ty sám sa správaš ako mäsožravá rastlina,
ktorá vidí naokolo chyby, ale nerobí nič, iba sa stará o svoj vlastný "žalúdok".
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)
————————————————————————————————————————-

Oznamy:

- Pokračujeme v modlitbe Novény k Duchu Svätému. - Mesiac jún je mesiac Božského Srdca
Ježišovho. Modlíme sa litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. - Na budúci týždeň v stredu,
piatok a sobotu sú letné kantrové dni. Záväzný je však iba jeden deň. Obsah: Prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. - Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve
alebo recitovaní hymnu V eni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
- Pripomínam púť do Gaboltova pre našu farnosť - štvrtok 2.6. (viď plagát).
- Milodar - z pohrebu +Antona Bogdana obetovala rodina 100 eur a z krsu , z krstu Timoteja
Bogdana obetola rodina 50 eur. Pán Boh zaplať! - Pán Boh zaplať za zbierku na Masmédiá.
- Nedeľou Zoslania D. Svätého sa prestávame modliť Raduj sa nebies Kráľovná, od pondelka
sa modlíme Anjel Pána. Kňaz v nedeľu prepúšťa ľud dvojitým slávnostným Aleluja. Paškál
sa odloží ku krstiteľnici. Zapáli sa pri krste.
- Dekan TF KU doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania
na Teologickej fakulte v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku. Teologická fakulta
v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2022/2023 bude poskytovať vzdelávanie:
1. v bakalárskych študijných programoch: v odbore Sociálna práca a v odbore Učiteľstvo
predmetu náboženská výchova,
2. v magisterských študijných programoch: v odbore Sociálna práca; v odbore Katolícka teológia a v odbore Učiteľstvo predmetu náboženská výchova,
3. v doktorandských študijných programoch: v odbore Teológia - Katolícka teológia a v odbore Sociálna práca - charitatívna a misijná práca.
Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium: do 31. júla 2022.
Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 31. mája 2022.
Viac informácií nájdete v sekcii Uchádzač- https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/
teologicka-fakulta/uchadzac/prijimacie-konanie.html

texty neprešli jazykovou úpravou

