22. Týždeň v Cezročnom období, cyklus C“ - prvopiatkový týždeň

Oznamy:

- Upratovanie Hertník rodiny: Majirská 9, Sobeková 10, Katriničová 11, Micheľová 12
- Od 29.8. /vlastne od 26.8./ do 3.9.2022 budem na dovolenke. Zastupovať ma bude farnosť Osikov (v prípade
pohrebu alebo súrneho zaopatrenie umierajúceho, ťažko chorého)! - V prípade súrnej záležitosti kontaktujte
kostolníkov. Oni ma budú kontaktovať.

29.08.2022 Pondelok
Mučenícka smrť svätého Jána
Krstiteľa
(spomienka)

—-

—-

30.08.2022 Utorok
Utorok 22. týždňa v Cezročnom
období

—-

—-

31.08.2022 Streda
Streda 22. týždňa v Cezročnom
období

—-

—- „Veni, sancte“ na začiatku školského
(akademického) roka

01.09.2022 Štvrtok
Štvrtok 22. týždňa v Cezročnom
období

—-

—-

02.09.2022 Piatok
Piatok 22. týždňa v Cezročnom
období
1. piatok v mesiaci

17:00

Hertník (+Václav, +Rudolf, +Helena - č. 28)
J.K.
Po omši vylož. S. Olt.

18:30

Bartošovce (+Alžbeta, +Ján, +Helena - č. 52)
J.K.
Po omši vylož. S. Olt.

03.09.2022 Sobota
Svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
1. sobota v mesiaci
- večerná omša z nedele!
04.09.2022

NEDEĽA

23. nedeľa v Cezročnom
období, cyklus „C“

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

AUGUST-SEPTEMBER 2022

HerBartnícek
Kresťania, ste povolaní ohlasovať vieru!

1. štvrtok v mesiaci
8. svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva

08:00

Bartošovce - sv. omša (na úmysly P.M. fatimskej)
J.K.
Po omši vylož. S. Olt.+fatimská pobožnosť

08:00

Hertník (zdr ., B. pož. pr e Annu - 60 rokov
života - č. 188)
J.K.
..........................................................................

............
10:00

Bartošovce (+Jozef - 10. výr. úmr. - rod. Krišová)

11:15

Hertník (+Štefan, +J ozef - č. 60)
1. nedeľa v mesiaci
15:00 hod. pobožnosť - odprosujúca pob. pred
Sviatosťou Oltárnou!

Číslo 415 - 416

Na Slovensku máme tisíce kresťanských médií. Prvotriednych, lebo sú osobné
a vysielajú naživo. Týmito médiami sme vy i ja – a vlastne všetci kresťania. Hoci toto
poslanie neraz opomíname, denne ľuďom okolo seba sprostredkujeme mnoho informácií. Bola by škoda naďalej to nechať bez povšimnutia, a preto sa nad tým poďme spolu
zamyslieť.
Ako byť príťažlivými kresťanskými médiami?
Slovo „príťažlivý“ nechápte v zmysle povrchnej, vonkajšej atraktivity. Dobrá reklama
síce upúta, no je to obsah, ktorý priťahuje. Okrem toho, sami sme sa mnohokrát presvedčili, že pekný obal je klamlivý. Byť príťažlivými médiami je preto výzvou byť
plnými dobrého a kvalitného obsahu, žiť to, čomu veríme, a výzvou robiť si reklamu
nie slovami, ale tým, čo vykonáme. Takí boli prví kresťania, ktorí oslovovali pohanov
autentickým prežívaním svojej viery. Ľudia z rôznych vrstiev a národov čítali
v životoch kresťanov evanjelium, radostnú zvesť, ktorá si ich získala natoľko, že jej
sami uverili a dokázali za ňu položiť aj život.
Kresťanstvo sa v prvých storočiach šírilo skutočne rýchlo, a ak sa prizrieme bližšie,
nájdeme návod, ako ho hlásať v dnešnej spoločnosti. Na to, aby sme komunikovali posolstvo evanjelia, nepotrebujeme nikoho verbovať ani sa oháňať populárnymi frázami.
Stačí, že budeme dobre žiť svoju vieru. Raz vidieť je predsa lepšie ako stokrát počuť.
Aby sme mali svetu čo ukázať, najprv potrebujeme spoznávať to, čomu veríme. Tak
ako sa aktualizujú naše smartfóny či počítače, tak sa potrebujeme denne „aktualizovať“
aj my. Tým, že sa napojíme na zdroj – na Boha. Siahnime po Písme, po modlitbe,
stiahnime sa na chvíľu do ticha a do úzadia, aby sme mohli načerpať to, čo sami potrebujeme a čo máme odovzdať iným.
Ďalšou vecou, ktorú médium nevyhnutne potrebuje, je zachovávať spojenie. Teda,
v našom prípade, byť v stálom kontakte s Bohom, ľuďmi i so sebou. Nemusíme nepretržite komunikovať; byť v spojení znamená mať vzájomný vzťah, neizolovať sa. Hrozbou pre prerušenie signálu je všetko, čo nás od Boha i ľudí vzďaľuje. Ak chceme signál udržať, potrebujeme pravidelne robiť údržbu. Alebo inak, prosiť o odpustenie
a odpúšťať. Ak si takto vyčistíme linky, aj komunikácia pôjde hladšie.
Napokon nám pri odpovedaní na našu otázku ostala už len jedna vec. Ak chceme byť
dobrými kresťanskými médiami, mali by sme vedieť, že je naším poslaním odovzdávať
vieru ďalej. Túto úlohu nám J ežiš Kr istus dáva tesne pr ed nanebovstúpením, keď
hovorí: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mk 16,
15) Prečo to spomínam? Nuž, každé médium komunikuje to, na čo je zamerané, a svoje
zameranie odvodzuje od svojho cieľa, od poslania, ktoré má. Preto potrebujeme mať na
zreteli naše poslanie – od neho sa všetko odvíja.

Ak by zlyhali všetky osvedčené spôsoby ohlasovania, nechajme sa inšpirovať svätým
Maximiliánom Kolbem, ktorý nám odporúča milovať, pretože: „Iba láska sama vzbudzuje protilásku. Takýmto spôsobom chce Boh dobyť srdce človeka.“ (slovo+)
...........................................................................................................................................

Panna Mária KRÁĽOVNÁ

V jednej piesni ospevujeme Ježiša ako „Kráľa neba i zeme“, a to plným právom, pretože už Starý zákon viackrát predpovedal, že Mesiáš bude Kráľom. Najstaršia pieseň o
Kristovi-Kráľovi, žalm 2., ospevuje „Prisľúbeného národov“ ako Kráľa. Pri zvestovaní
povedal anjel Gabriel Márii, že jej Syn bude „kraľovať nad Jakubovým rodom naveky
a jeho kráľovstvu nebude konca.“ (Lk 1,32-33) A Ježiš sám vyznal pred Pilátom: „Tak
je, ako hovoríš, som Kráľ.“ (Jn 18, 37)
Katechizmus Katolíckej cirkvi nás učí: „Boží ľud má účasť i na Kristovom kráľovskom úrade. Kristus vykonáva svoju kráľovskú moc tak, že svojou smrťou a svojím
zmŕtvychvstaním priťahuje k sebe všetkých ľudí. Kristus, Kráľ a Pán vesmíru, sa stal
služobníkom všetkých, lebo „neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých“ (Mt 20, 28). Pre kresťana jemu slúžiť znamená kraľovať… Boží ľud uskutočňuje svoju „kráľovskú hodnosť“ tak, že žije podľa tohto povolania slúžiť s Kristom.“
Panna Mária, ktorá je vzor a predobraz Cirkvi – Božieho ľudu, je pokorná služobnica
Pána, ktorá ako prvá prijala účasť na tejto službe s Kristom. Preto jej zvlášť prislúcha
titul Kráľovná.
Dogmatická konštitúcia II. Vatikánskeho koncilu Lumen gentium o tom hovorí:
„Napokon Nepoškvrnená Panna – uchránená nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu – po skončení pozemského života bola vzatá s telom i dušou do nebeskej
slávy a Pán ju povýšil za Kráľovnú vesmíru, aby sa tak plnšie pripodobnila svojmu
Synovi, Pánovi pánov a víťazovi nad hriechom a smrťou.“
Ak je teda Ježiš skutočne Kráľom a Mária jeho matkou, potom je zrejmé, že jej prináleží titul „Kráľovná-Matka“, alebo jednoducho „Kráľovná“. Ako Šalamún dal svojej
matke postaviť po svojej pravici trón a nechal kráľovnú-matku, aby na ňom zaujala
miesto, podobne urobil Ježiš pre svoju Matku a od toho času tróni Mária vedľa neho
ako Kráľovná neba a ako Vládkyňa anjelov a svätých.
...........................................................................................................................................

Tí, čo chcú zachovať pokoj, musia sa postarať o to, aby žili v pokoji ich susedia.
Tí, čo chcú naozaj dobre žiť, musia pomáhať iným, aby žili dobre.
Tí, čo chcú byť skutočne šťastní, musia pomáhať k šťastiu iným.
Blaho každého z nás závisí od blaha iných. Všetci sme pre seba navzájom dôležití. A pokiaľ ide o naše dobro, závisíme jeden od druhého. (Bruno Ferrero)
Oznamy:

21. Týždeň v Cezročnom období, cyklus C“

- Upratovanie Hertník rodiny:Sobeková 5,Kapcová 6, Chovancová 7, Vašková 8
- Spovedanie 1/2 hod. pred sv. omšou. Podľa potreby aj po sv. omši.

22.08.2022 Pondelok
Preblahoslavenej Panny Márie
Kráľovnej
(spomienka)

08:00
17:00

Bartošovce (+Ondrej,+Mária,+st. Rodičia - č.
41)
Hertník (za RB_VIII./´22)
18:00 stretnutie s kurátormi Hertník
(sakristia)

23.08.2022 Utorok
Utorok 21. týždňa v Cezročnom
období
alebo Svätej Ruženy Limskej, pn.
(ľubovoľná spomienka)

07:30
08:45

Hertník (za duše v očistci - č. 23))
Bartošovce (+Alexej Krupa - VIII./´22))

24.08.2022 Streda
Svätého Bartolomeja, apoštola
(sviatok)

08:00

Bartošovce (+Helena,+Irena,+František,+Mária
- č. 140)

18:30
25.08.2022 Štvrtok
Štvrtok 21. týždňa v Cezročnom
období
alebo Svätého Ľudovíta
alebo Svätého Jozefa Kalazanského, kňaza
(ľubovoľná spomienka)

08:00

26.08.2022 Piatok
Piatok 21. týždňa v Cezročnom
období

08:00

18:30

Vopred prvopiatkové spovedanie a pred šk.
rokom od 17.00 hod.
Hertník (+Milan - č. 230)
Hertník (+Mar ta, +Már ia, +Rozália, +J ozef,
+ostatní zosnulí - č. 202)
Vopred prvopiatkové spovedanie a pred šk.
rokom od 17:00 hod.
Bartošovce (+Filip - č. 160)

Na zamyslenie: Najlepšie zrno

Istý nevzdelaný agropodnikateľ sa každý rok zúčastňoval na najdôležitejšom veľtrhu v
meste, kde žil. Zvláštne bolo, že vždy, z roka na rok, vyhral cenu za „najlepšiu kukuricu roka“. Priniesol svoju kukuricu na výstavu a odišiel s modrou šerpou víťaza. Jeho
kukurica bola vždy najlepšia.
Pri jednej z takých príležitostí ho po tradičnom udeľovaní cien požiadal o rozhovor
reportér televízie. Samozrejme, opýtal sa ho, ako sa mu podarilo vyhrať každý rok súťaž o najlepšiu kukuricu. Odpoveď ho prekvapila. Muž sa mu s úsmevom priznal, že
svoje najlepšie zrno rozdeľuje všetkým pestovateľom v okolí.
„Ako to, že sa o svoje najlepšie zrno delíte s konkurenciou,“
Agropodnikateľ odvetil: „Vy to neviete?“ Veď je to prosté! Vietor roznáša peľ z kvitnúcej kukurice z poľa na pole. Ak by moji susedia pestovali horšiu kukuricu, než je tá
moja, po opelení by sa moja kukurica pokazila. Ak teda chcem mať dobrú kukuricu,
musím pomôcť ostatným, aby aj oni dopestovali dobrú kukuricu. Preto im dávam to
najlepšie zrno.“

27.08.2022 Sobota
Svätej Moniky
(spomienka)
28.08.2022

NEDEĽA

22. nedeľa v Cezročnom
období, cyklus „C“

—-

Hertník (za +členov r odiny Mačejovej a Ratvajskej - č. 204)

—-

07:30

Hertník (+J ozef, +Stanislav - č. 258)

09:00

Bartošovce (zdr., B. pož. pe Vlada a Martu - č.
60)

10:30

Hertník (+Ondr ej,+Már ia,+členovia r odiny č. 39)

