Oznamy:

15. Týždeň v Cezročnom období, cyklus C“

- Upratovanie Hertník rodiny:Tarasovitšová 264,Poláková 264,Bogdanová 291,Bogdanová 266
- Spovedanie 1/2 hod. pred sv. omšou. Podľa potreby aj po sv. omši.

11.07.2022 Pondelok
Svätého Benedikta, opáta, patróna Európy
(sviatok)
12.07.2022 Utorok
Utorok 15. týždňa v Cezročnom
období
13.07.2022 Streda
Streda 15. týždňa v Cezročnom
období
alebo Svätého Henricha
(ľubovoľná spomienka)
14.07.2022 Štvrtok
Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom
období
alebo Svätého Kamila z Lellisu,
kňaza
(ľubovoľná spomienka)

15.07.2022 Piatok
Svätého Bonaventúru, biskupa a
učiteľa Cirkvi
(spomienka)

16.07.2022 Sobota
Sobota 15. týždňa v Cezročnom
období
alebo Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
(ľubovoľná spomienka)

17:30

Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Stanislava - 60 rokov - č. 150)

18:45

Hertník (zdr ., B. pož. Kr istíny, pr e deti a
rodinu - 60)

17:30

Hertník (+Helena Mačejová - č. 204)

18:45

Bartošovce (+Anna Švirková - 1. výr. - č. 70)

16:30

Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre rodinu
Minčákovú a Gerčákovú - č. 87)

17:45

Hertník (za BBSJ )

17:30

Hertník (+Rudolf - č. 65)

18:45

Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Mariána
Greifa - 50 rokov - č. 245)
Po omši adorácia

17:30

Bartošovce (zdr., B. pož. Marty K. - 70 rokov č. 87)

18:45

Hertník (+Kar ol,+Már ia - č. 228)
Po omši adorácia

07:30

Hertník (za RB/J ÚL ´22)

08:45

Bartošovce (zdr., B. pož. pre Martu Vaľkovú úmysel darcu)

07:30

Hertník (za ver iacich)

09:00

Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre rodiny č. 70)

10:30

Hertník (za Mar tu K. - 70 rokov života vlastný úmysel)

- večerná sv. omša je z nedele!
17.07.2022

NEDEĽA

16. nedeľa v Cezročnom
období, cyklus „C“

- sv. Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov sa v tomto
roku neslávi!

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

JÚL 2022

Číslo 408-409

HerBartnícek
Júl – mesiac úcty ku Kristovej Krvi

V mnohých farnostiach sa v júli modlíme Litánie k Predrahej Kristovej Krvi. Spoločne
sa modlime: Všemohúci a večný Bože, ty si svojho jednorodeného Syna ustanovil za
Vykupiteľa sveta a jeho krvou si bol uzmierený; prosíme ťa, daj, aby sme nábožne uctievali cenu našej spásy, aby nás sila jeho krvi chránila od časného zla a zabezpečila
nám večnú radosť v nebi. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. Amen.
Z Denníčka sv. Sestry Faustíny:
Ó, Ježišu, spomeň si na svoje horké umučenie a nedovoľ, aby hynuli duše vykúpené
tvojou drahocennou najsvätejšou krvou. Ó, Ježišu, keď rozjímam o veľkej cene tvojej
krvi, teším sa z jej veľkosti, lebo jedna kvapka by vystačila za všetkých hriešnikov (Den. 72).
Sekretárka moja, napíš, že som štedrejší voči hriešnikom ako voči spravodlivým. Pre
nich som zostúpil na zem, pre nich som prelial krv, nech sa neboja priblížiť sa ku
mne, oni najviac potrebujú moje milosrdenstvo (Den. 1275).
Úcta bl. Alfonzy Márie Eppingerovej k Predrahej krvi Ježišovej
Predrahá krv Ježišova, nekonečná cena nášho vykúpenia, nápoj a očistenie našej
duše. Ty neustále prosíš pred trónom nekonečného milosrdenstva za nás.
Keď mala Alžbeta Eppingerová tridsať rokov, počas modlitby mala nezvyčajné fenomény nazývané „extázy“. Skrze ne prenikala stále hlbšie do tajomstva kríža a Božieho
milosrdenstva.
V nich videla v akom stave sa Cirkev nachádza a tiež naliehavú potrebu posvätenia
kňazov: „Jednou z najväčších milostí, ktoré Ježiš Kristus svojím umučením pre nás
vydobyl je ustanovenie Najsvätejšej Sviatosti, jeho telo a krv, ako aj moc udeľovania
sviatostí… Namiesto toho, aby sme ďakovali za tieto veľké milostí, vôbec na to nemyslíme a nemáme úctu voči kňazom… Nemodlíme sa za nich… Avšak napriek všetkým
týmto nevďačnostiam Boh nám stále udeľuje svoje milosti a ešte viac nám preukazuje
svoje milosrdenstvo.“ Opakuje: „Keby som len mohla povedať kňazom ako ich Boh
veľmi miluje a aký vznešený je ich stav!“ Počas celého svojho života sa neprestala
modliť za kňazov. Alžbeta vo svojich extázach videla veľkú zmenu politického režimu. Mnohokrát videla krvavé povstania, ktoré sa odohrajú v Paríži v roku 1848. Bola
hlboko otrasená keď videla tieto boje a mnohých mŕtvych.
Modlila sa: „Ježišu, nakoľko som schopná, chcem robiť zadosťučinenie za urážky
a ukrutnosti, ktoré dostávaš od ľudí, najmä však za tých, ktorí sa Ti rúhajú.“
Čeliac týmto udalostiam, naliehavo prosila ľudí, aby sa modlili, konali pokánie
a odvrátili sa od hriechov. Ešte viac ako predtým pochopila lásku Boha a ľudskú nevďačnosť.

„Kto by neuctieval túto Krv nekonečnej ceny! Kto by sa necítil zapálený láskou
k Božskému Vykupiteľovi, ktorý ju vylial! Čo by som bola, keby som nebola vykúpená
touto Božskou krvou! Kto tú všetku krv prelial zo žíl môjho Spasiteľa? Určite to bolo
dielo lásky!“
Spoznala, že Boh nás nekonečne miluje, ale mnohí ľudia nemajú záujem o túto lásku.
Také isté posolstvo dostala aj pokorná vizionárka Božského Srdca v Paray-le-Monial
v roku 1675: „Pozri na toto Srdce, ktoré tak veľmi miluje ľudí, že sa vôbec nešetrí, a
úplne vyčerpané a strávené sa stáva svedectvom lásky pre nich. A ako odplatu dostáva
od mnohých ľudí iba nevďačnosť.“
Aj dnes sme svedkami prelievania krvi, násilia a vojen. Preto nás Matka Alfonza Mária pozýva robiť zadosťučinenie za viny a násilia a modliť sa za pokoj vo svete,
v našich rodinách, a najmä v ľudských srdciach.
„Dotkni sa svojimi svätými ranami môjho srdca a prenikni svojou predrahou krvou
moju dušu, aby kdekoľvek sa pozriem, som videla iba môjho Božského ukrižovaného
Pána a všetko čo uvidím, bolo sfarbené jeho krvou.“
Neprestajne sa modlila za spásu duší: „Myslím iba na to, ako uskutočniť Božiu vôľu
a trpieť z lásky. Jediná moja túžba je, aby všetci Boha lepšie poznali a aby bolo Božie
meno oslávené všetkými ľuďmi.“
„O nekonečná láska, ktorá nám dávaš tento spasiteľný balzam! O balzam nekonečnej
ceny prúdiaci z prameňa nekonečnej lásky! Daj, aby každé srdce a každý jazyk ťa
chválil a ti ďakoval teraz i vždycky!“ (podľa knihy: Matka Alfonza Mária)

Pápež v júli vyzýva k modlitbe za seniorov ako učiteľov nehy

„V tomto svete, ktorý si zvykol na vojnu, potrebujeme skutočnú revolúciu nežnosti“.
Majstrami v nej sú práve starší ľudia a v tomto smere majú veľkú zodpovednosť voči
mladým generáciám. O tomto hovorí pápež František v júlovom videu Apoštolátu
modlitby.
Úmysel Svätého Otca na mesiac, v ktorom si pripomenieme aj Svetový deň starých
rodičov a seniorov, znie: „Modlime sa za starých ľudí, ktorí predstavujú korene a
pamäť národov, aby ich skúsenosti a múdrosť pomáhali mládeži hľadieť do budúcnosti s nádejou a s vedomím zodpovednosti.“
V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine vysvetľuje:
„Nemôžeme hovoriť o rodine bez toho, aby sme hovorili o dôležitosti starších ľudí
medzi nami. Nikdy v histórii ľudstva nás nebolo toľko, nevieme však dobre, ako žiť
túto novú etapu života: pre starobu existuje veľa plánov starostlivosti, avšak málo
životných projektov.
My starší ľudia máme často osobitnú vnímavosť na starostlivosť, na premýšľanie a na
prejavenie citu. Sme alebo sa môžeme stať majstrami nehy - a ako veľmi! V tomto svete, ktorý si zvykol na vojnu, potrebujeme skutočnú revolúciu nežnosti. V tomto smere
máme veľkú zodpovednosť voči novým generáciám.
Nezabúdajme: starí rodičia a seniori sú chlebom, ktorý vyživuje náš život, sú skrytou
múdrosťou národa. Preto im treba venovať oslavu, a ja som ustanovil deň, ktorý je im
venovaný. Modlime sa za seniorov, aby sa stali učiteľmi nehy, aby ich skúsenosti a
múdrosť pomohli mladším hľadieť do budúcnosti s nádejou a zodpovednosťou.“
Pripomeňme, že Druhý svetový deň starých rodičov a seniorov pripadne tento rok na
nedeľu 24. júla a bude spojený s osobitnými odpustkami.
Aj úmysel slovenských biskupov na mesiac júl sa týka starších ľudí. Znie: „Aby starí
rodičia a seniori neboli opustení a boli vhodným obohatením pre svoje rodiny.“ (Vatican news)

Oznamy:

14. Týždeň v Cezročnom období, cyklus C“

- Upratovanie Hertník rodiny: Kovaľová 263, Artimová 264,Hornáčková 264. Majdáková 264
- Na výveske si všímajte púte Stropkov a potom Gaboltov.

- Budem na púti na duchovnom medzinárodnom seminári od 4. júla do 9. júla
2022. V prípade pohrebu a súrneho zaopatrenia umierajúceho sa obráťte na
farský úrad Osikov.

04.07.2022 Pondelok
Pondelok 14. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätej Alžbety Portugalskej
(ľubovoľná spomienka)
- večerná omša je z nasledujúcej
slávnosti!
05.07.2022 Utorok
Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
(slávnosť)

—-

10:30

—-

Kľušov - sv. omša - 50. výročie posviacky filiálneho kostola /pomoc. biskup M. Forgáč/

Od 14:00 hod. duchovný program
15:00
Fričkovce - sv. omša - Požehnanie nového kríža
kopec
na kopci „Mlyna hora“ (viď plagát výveska!)
„Mlyna hora“

06.07.2022 Streda
Streda 14. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätej Márie Goretti, panny a
mučenice
(ľubovoľná spomienka)

—-

—-

07.07.2022 1. štvrtok v mesiaci
Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom
období
alebo Svätého Antona Máriu Zaccariu,
kňaza
(ľubovoľná spomienka)

—-

—-

08.07.2022 Piatok
Piatok 14. týždňa v Cezročnom období

—-

—-

09.07.2022 Sobota
Sobota 14. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Augustína Zhao
Ronga, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov alebo Preblahoslavenej Panny
Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)
- večerná sv. omša z nedele!

—-

10.07.2022

NEDEĽA

15. nedeľa v Cezročnom
období, cyklus „C“

—-

09:00

Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Kristínu
- 80 rokov - č. 100)

10:45

Hertník (zdr ., B. pož. a poďak. pr e Stanislava - 50 rokov - č. 234) - KRST V OMŠI
14:00 hod. Slávnostné otvorenie cesty Osikov
- Bartošovce//14:30 Kultúrno-spoločenský
program
14:00 pobožnosť Hertník

