Oznamy:

23. Týždeň v Cezročnom období, cyklus C“

- Upratovanie Hertník rodiny: Micheľová 292, Štibľarová 14, Štibľarová 297, Adamišinová 16
- Spovedanie 1/2 hod. pred sv. omšou. Podľa potreby aj po sv. omši, ak nie je uvedené inak.

05.09.2022 Pondelok
Pondelok 23. týždňa v Cezročnom období

07:30

Bartošovce - VENI SANCTE! (+trpiace duše v
očistci) - v prosbách modlitby za žiakov, učiteľov a pedag. pracovníkov

08:45

Hertník
(+Alexej,+Mária,+Rozália,+Jozef,+ostatní zosnulí)

06.09.2022 Utorok
Utorok 23. týždňa v Cezročnom
období
Výročie posvätenia katedrálneho
chrámu sv. Alžbety Uhorskej,
reh., Sviatok

08:00

Bartošovce (+Marián,+Alexej - č. 150)

07.09.2022 Streda
Svätých Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana
Pongrácza, kňazov a mučeníkov
(spomienka)

08:00

Bartošovce (zdr., B. pož. a dary D. Svätého pre
rodiny - č. 127)

17:30

16:00 spoveď pred zač. šk. roka
Hertník (+Rudolf,+Helena,+r odiny - č. 204)
Po sv. omši ADORÁCIA!

08.09.2022 Štvrtok
Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie
(sviatok)
- v Bartošovciach svätíme ako v
nedeľu!

08:00

Hertník (+J án Tar asovič - č. 235 - IV./´21)

17:30

16:00 spoveď pred zač. šk. roka a pred odpustom!
Bartošovce - slávnosť/titul chrámu/ (+Božena č. 188/IX.)
Po sv. omši ADORÁCIA!

09.09.2022 Piatok
Piatok 23. týždňa v Cezročnom
období alebo Svätého Petra Clavera, kňaza (ľubovoľná spomienka)

17:00

Bartošovce
(+Juraj,+Mária,+Jozef,+Mária,+Anna - č. 50)

18:30

Hertník (zdr ., B. pož. pr e Vanesu - č. 197)

10.09.2022 Sobota
Sobota 23. týždňa v Cezročnom
období
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

08:00

Hertník (+Eva - č. 60)

11.09.2022

07:00

Hertník (za ver iacich)

08:30

Hertník (zdr ., B. pož., posilu vo vier e pr e
Marcelu s rod. - č. 203)

10:30

Bartošovce - ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
(+František,+Ľudmila,+Stanislav - č. 30)

NEDEĽA

24. nedeľa v Cezročnom
období,// cyklus „C“

15:00 hod. Hertník - pobožnosť

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

SEPTEMBER 2022

Číslo 417

HerBartnícek
Narodenie preblahoslavenej Panny Márie
„S radosťou slávime narodenie preblahoslavenej Panny Márie, lebo z nej vzišlo Slnko
spravodlivosti, Kristus, náš Boh“.
Konečne, keď sa už blížila „plnosť času“ (Gal 4,4), Boh prikročil k splneniu prísľubu a
svojho plánu spásy. Narodenie Panny Márie bolo ako zornica vykúpenia; ono vrhlo
nové svetlo nádeje. Ako ranná zornička ohlasuje blízke svetlo slnka, tak jej narodenie
predchádzalo príchod veľkého svetla, ktoré zaplavilo celé ľudstvo, keď sa objavil Ježiš,
„svetlo sveta“. Nebeský Otec si ju osobitne pripravil pre veľké poslanie, aby sa stala
matkou jeho Syna a dala mu, bez pričinenia muža, ľudskú prirodzenosť. Boh si ju pripravil tak, že ju ochránil od každého, aj od dedičného hriechu a spravil ju naskrze
„plnou milosti“-„kecharitoméné“, ako ju nazve archanjel, aby bola „tota pulchra“, ako
to vyjadruje naša pieseň: “Celá krásna si Mária, v tebe škvrny nijakej niet“. Narodenie
Panny Márie je teda,- popri Ježišovom narodení, najdôležitejšie v Božích očiach a najvzácnejšie pre dobro ľudstva.
Keď my oslavujeme narodeniny Panny Márie, oslavujeme Boha,
jeho múdrosť a milosrdnú lásku. Oslavujeme Matku Božieho
Syna a vzdávame tak česť a slávu Ježišovi Kristovi. Ďakujeme
Bohu, že nám dal takú dobrotivú, krásnu, milosti plnú, pokornú
Božiu Matku, ktorá sa aj dnes stará o deti, za ktoré jej Syn vylial
vlastnú krv. Pre tú krv sme jej blízki. Preto, lebo aj my patríme k
tajomnému telu Kristovmu: On je naša Hlava, my sme údy jeho
tajomného tela. Preto sme jej takí blízki. Ona je Matka Cirkvi a
spolupracovníčka svojho Syna na diele spásy. Jej záleží na našej
večnej blaženosti, na našej spáse i na spáse našich drahých. Jedným slovom: ona je aj naša Matka, naša nebeská Matka.
„Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty, Panna slávna a požehnaná“. Amen
(Z homílie kardinála Tomka)
..........................................................................................................................................................

Nový školský rok – začať s Bohom

Dosť som sa nachodil po lúkach, po poli, oddýchnutý, čerstvý vraciam sa do školy...
Tieto veršíky si pamätám ešte z prvej triedy. Áno, končí sa sladké „nič
nerobenie“ a začína sa neľahké a tvrdé desaťmesačné štúdium. Ale dá sa to uľahčiť.
Môžeme si pomôcť. Ako? S Božím požehnaním ide všetko ľahšie.

Kedysi mnohí, dnes často už len starší ľudia (česť výnimkám) vo svojom živote mnohokrát ťažkom a skúšanom, žiadnu prácu nezačínali bez modlitby. V modlitbe poprosili
Boha a Pannu Máriu o pomoc. Nám to už dnes často chýba. Spoliehame sa poväčšine
len na svoje sily. Nedávame Bohu dostatok priestoru, aby v nás konal a potom sa často
krát sťažujeme, že nám nepomohol.
Máme opäť možnosť znovu začať. Začať v novom školskom roku, možno s novou
školskou taškou, či peračníkom, jedným slovom, začať po novom. A čo tak začať aj s
novým, očisteným srdcom? S novou milosťou v našej duši? Ale k tomu potrebujeme
nášho Pána, ktorý chce byť s nami, ktorý nám chce pomáhať v každej situácii. Sme
pripravení na to, aby sme chceli aj my? Máme šancu! Modlitbou Veni Sancte – Príď
Duchu Svätý... a s jeho pomocou pokračujme počas celého školského roka. Nech rodičia po tieto dni neberú svoje deti len na nákupy, zabezpečiť všetko, čo ešte potrebujú
do školy, ale aj k Ježišovi, do spovednice. Začnime nový školský rok s Božím požehnaním.
Pre každého je začiatok nového školského roka príležitosťou prehodnotiť staré skúsenosti a zamyslieť sa nad tým, ako ísť ďalej. Je to čas nabíjania sa
energiou, chuťou a nádejou, a možnosť urobiť v tomto novom školskom roku niečo
viac a lepšie. Pán počíta s nami a počíta aj s tým, že chceme byť usilovní, úprimní,
otvorení, čestní a korektní. Mať mierny a vyrovnaný charakter, nezlomnú vôľu,
hlbokú vieru a vrúcnu zbožnosť. Pevní a odvážni, ktorí sa neuspokoja s priemernosťou,
a sú zdvorilí vždy a ku všetkým.
September – začiatok školského roka - čas otvárania škôl po prázdninách, čas
novej kapitoly pre všetkých, či už sa nechávame učiť, alebo vyučujeme. Čas nového
pôsobenia Božej milosti.
Všetkým Vám žiakom, študentom, rodičom i pedagógom z úprimného srdca do
nového školského roka vyprosujeme veľa trpezlivosti, láskavosti, múdrosti
a nezabudnime všetko začať s Bohom.

Sv. Alžbeta Uhorská
Svätá Alžbeta Uhorská bola princeznou Uhorského
kráľovstva, a hoci jej postavenie poskytovalo veľký
komfort a moc nad ľuďmi, poznala skutočný zdroj
svojho vodcovstva.
Alžbeta svojou hlbokou citlivosťou videla rozpory
medzi vyznávanou vierou a kresťanskou praxou.
Nezniesla kompromisy. Keď raz vošla do kostola na
sviatok Nanebovzatia Panny Márie, zložila si korunu, položila ju pred kríž, zakryla si tvár závojom a
ľahla si na zem dolu tvárou. Keď ju svokra za toto
gesto pokarhala, Alžbeta odpovedala: „Ako môžem
ja, úbohé stvorenie, naďalej nosiť korunu pozemskej
dôstojnosti, keď vidím svojho Kráľa Ježiša Krista
korunovaného tŕním?“
Svätá Alžbeta prežila svoj život v službe druhým a napodobňovala Ježiša,
Kráľa kráľov. Nesnažila sa zneužiť svoju moc, ale využiť ju v prospech chudobných a najzraniteľnejších. Je skutočným príkladom pre všetkých, ktorí
majú vodcovské úlohy: výkon autority na každej úrovni treba žiť ako službu
spravodlivosti a dobročinnosti v neustálom hľadaní spoločného dobra.
Alžbeta usilovne vykonávala skutky milosrdenstva: dávala jedlo a pitie tým,
ktorí klopali na jej dvere, obstarávala oblečenie, platila dlhy, starala sa o chorých a pochovávala mŕtvych. Keď zostúpila zo svojho hradu, často so svojimi
dvornými dámami navštevovala domy chudobných a nosila im chlieb, mäso,
múku a iné potraviny. Jedlo osobne roznášala a pozorne kontrolovala oblečenie a matrace nebohých.
Jej príklad hlbokej pokory ako kráľovskej princeznej nám pripomína, ako si
môžeme vo svojom živote uctiť Ježiša ako Kráľa, napodobňovať jeho príklad
a využívať vlastné zdroje pre dobro všetkých.
(Z príhovoru pápeža Benedikta XVI.)

..........................................................................................................................

Svätí košickí mučeníci: Marek Križin, Melichar Grodziecky a Štefan
Pongrácz
Bože, ty si vybudoval svoju Cirkev na apoštoloch a prosil si, aby neochabla ich viera. Svätí košickí mučeníci
Marek, Melichar a Štefan dosvedčujú, že vo všetkom
možno víťaziť skrze teba, ktorý nás miluješ a posilňuješ.
Obdarovaní a posilňovaní tvojím Duchom lásky sa pričiňovali o obnovu svätosti tvojej Cirkvi v našej krajine.
Na ich príhovor ťa prosíme, obnov svätosť nášho života,
pretože svätosť je najkrajšou tvárou tvojej Cirkvi, ktorá
dnes nič tak nepotrebuje ako práve naše sväté životy.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pán. Amen.

(Modlitba z Deviatnika k sv. Košickým mučeníkom)
texty neprešli jazykovou úpravou

