24. Týždeň v Cezročnom období, cyklus C“

- Upratovanie Hertník rodiny: Zbrehová 17, Zbrehová 152, Kapcová 19, Geralská 21
- Spovedanie 1/2 hod. pred sv. omšou. Podľa potreby aj po sv. omši.
- Na budúcu nedeľu 25. Cezročnú - 18.9.2022 bude zbierka na rádio Lumen. - Na kostol bohuznáma obetovala
zo svadby 100,- eur. Pán Boh zaplať!
- V Bard. Kúpeľoch v Augustineu bude trojdňový predmanželský kurz /last minute/ - 14. až 16. 9. Začiatok
streda o 18:00 hod. /možno už je plný/.

12.09.2022 Pondelok
Pondelok 24. týždňa v Cezročnom období
alebo Najsvätejšieho mena Panny
Márie
(ľubovoľná spomienka)

16:30
17:30

13.09.2022 Utorok
Svätého Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
(spomienka)

07:00
17:30

Bartošovce (za veriacich - 25.neC_18.9.´22)
Hertník (+r odičia,+star í r odičia - č. 17)

14.09.2022 Streda
Povýšenie Svätého kríža
(sviatok)

17:00

Bartošovce (zdr., B. pož. pre Helenu a členov
rodiny - č. 67)
)
Hertník (+J án,+Zuzana - č. 111)

15.09.2022 Štvrtok
Sedembolestnej Panny Márie,
patrónky Slovenska
(slávnosť)
- národná slávnosť!
/svätíme/

Hertník (+Mar ta Patakyová - č. 90_DSS)
Bartošovce (za zdr., B. pož. pre Máriu s rod. a
Márie z Bartošoviec - č. 27)
)
- birmovanci Bartoš. účasť na sv. omši a po omši
úvod. stret.

18:30
08:30

10:00

- birmovanci Hert. účasť na sv. omši a po omši
úvod. stret.

Bartošovce
(+Juraj,+Mária,+Jozef,+Mária,+Anna - č. 50)
- účasť prvoprijímajúcich na sv. omši /
Bart./!
Hertník (zdr ., B. pož. a poďak. pr e Mir oslava - 65 rokov - č. 219)
14:00 pobožnosť Hertník /ruženec k Sedembolestnej/

16.09.2022 Piatok
Svätých Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov
(spomienka)

18:15

Bartošovce (+Pavol,+Anna,+Jozef,+Marta - č.
71)
Hertník (úmysel z Bar toš. - č.
52_+Alžbeta,+Ján,+Helena)
- účasť prvoprijímajúcich na sv. omši /Hert./!

17.09.2022 Sobota
Sobota 24. týždňa v Cezročnom
období alebo Svätého Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi alebo Svätej Hildegardy z Bingenu, mníšky, učiteľky Cirkvi
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)

08:00

Hertník (poďakovanie za 50 rokov manželstva
pre Jána a Helenu - č. 23)

18.09.2022

07:30

Hertník (zdr ., B. pož. a poďak. pr e Nelku č. 196)

09:00

Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Stanka a
Zdenku s rodinami - č. 154)

10:30

Hertník (zdr ., B. pož. a poďak. pr e Stanislava, Emíliu a Ľudovíta - č.d. rod. Ščurová)
KRST po sv. omši! (Choma Ján)
14:00 hod. pobožnosť Hertník

NEDEĽA

25. nedeľa v Cezročnom
období, cyklus „C“

17:00

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

SEPTEMBER 2022

Číslo 418

HerBartnícek
MODLITBA K SEDEMBOLESTNEJ PANNE MÁRII
Sedembolestná Panna Mária, ty sláva nášho národa, ty radosť nášho ľudu, s dôverou sa
vinieme k tebe, k tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, a s tebou velebíme nášho nebeského
Otca. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna,
ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.
S tebou, Mária, velebíme nášho Nebeského Otca.
Preblahoslavená Panna, teba nám dal tvoj milovaný Syn za Matku, keď si stála pri jeho
kríži a mala účasť na jeho vykupiteľskom utrpení. Ty poznáš všetky naše úzkosti a bôle,
ty poznáš aj lásku nášho ľudu k tebe. Ako si nás chránila v minulých stáročiach vo viere a v oddanosti Cirkvi, buď nám mocnou ochranou a pomáhaj aj teraz. Chráň nás pred
hriechom, pred bludnými náukami a konzumným spôsobom života a upevňuj našu vernosť Kristovi.
S tebou Mária, velebíme tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
Verní odkazu našich vierozvestov svätého Cyrila a Metoda, ktorí ťa osobitne uctievali,
chceme si zachovať dedičstvo našich otcov. Pomáhaj nám, Matka Cirkvi, aby sme si
zachovali neporušenú vieru a oddanosť svätej Cirkvi a jej viditeľnej hlave pápežovi,
námestníkovi tvojho Syna tu na zemi.
Mária, svätyňa a nevesta Ducha Svätého, pros za náš ľud, aby sa svetlom
a silou Božieho Ducha čím skôr uskutočnila jednota kresťanov v jednej Kristovej Cirkvi.
S tebou, Mária, velebíme Ducha Svätého, tvorcu jednoty.
Matka Sedembolestná, chráň našu mládež, nádej Cirkvi a národa, pred hriechom a každým zlom a pomáhaj jej, aby rástla pod tvojou ochranou v múdrosti a milosti
a aby jej bol Kristus cestou, pravdou a životom.
Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás. Chráň našu vlasť od
všetkého zla a pomáhaj jej predstaviteľom, aby spravovali Slovensko v zhode s Božou vôľou, v pravde, spravodlivosti a láske.
Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás.
Blahoslavená Panna Mária, Matka bolestná, ty Matka milosti, ty
nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen

Len ten je kresťan, kto nesie kríž ako Šimon Cyrénsky
Kresťan si nemôže predstavovať Krista Spasiteľa bez kríža, bez toho aby bol ochotný
niesť ho s Ježišom. Kresťan má byť ako Šimon Cyrénsky. Mať vieru znamená nasledovné stotožnenie sa: patríme k Ježišovi, keď znášame s ním tú ťarchu kríža. V opačnom prípade ideme zdanlivo „dobrou“ cestou, no nie je to cesta „pravá“.
Kristus sa pýta svojich učeníkov, za koho ho pokladajú ľudia. Ako odpoveď dostáva
najrôznorodejšie hypotézy. Epizóda je vložená do kontextu evanjelia, v ktorom Ježiš
zvláštnym spôsobom bráni svoju pravú identitu. Pri viacerých príležitostiach, keď
niekto začne o nej hovoriť, Ježiš ho umlčí, tak isto zabraňuje démonovi odhaliť jeho
prirodzenosť ako Božieho Syna, ktorý prišiel, aby zachránil svet. To preto, aby ľudí
nepomýlil a aby ho nepovažovali za Mesiáša ako vodcu, ktorý prišiel vyhnať Rimanov. Iba v súkromí Dvanástim Ježiš začína „dávať katechézu o svojej pravej identite“:
„Syn človeka – povedal –, teda Mesiáš, Pomazaný, musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý
od starších, veľkňazov a zákonníkov, musí byť zabitý a vstať z mŕtvych. To je cesta
vášho vyslobodenia. To je cesta Mesiáša, spravodlivého: utrpenie, kríž. Vysvetľuje
im svoju identitu. Oni to nechcú pochopiť a v úryvku Matúša vidíme, ako to Peter
odmieta: ‚Nie! Nie! Pane...‘ Ale začína otvárať tajomstvo svojej vlastnej identity:
‚Áno, ja som Boží Syn. Ale moja cesta je takáto: musím ísť touto cestou utrpenia‘.“
Toto je pedagogika, ktorú Ježiš používa na „prípravu sŕdc učeníkov, sŕdc ľudí, aby
pochopili toto mystérium Boha“:
„Veľká je Božia láska a hriech taký ohyzdný, že on nás zachraňuje takto, skrze túto
identitu, na kríži. Nemožno pochopiť Ježiša Krista Vykupiteľa bez kríža: to je nemysliteľné! Môžeme dospieť k tomu, že ho budeme považovať za veľkého proroka, ktorý
robí dobro, za svätca. Ale pochopiť Krista Vykupiteľa bez kríža je nemožné. Srdcia
učeníkov, srdcia ľudí, však neboli pripravené pochopiť to. Nepochopili proroctvá,
neporozumeli, že on bol práve tým Baránkom, určeným na obetu. Neboli na to pripravení.“
Len na Kvetnú nedeľu Kristus dovolí davu, aby „viac či menej“ vyjadril jeho identitu
zvolaním „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom“. To preto, že „keby to títo ľudia nekričali, kričali
by kamene!“ Avšak len po Ježišovej smrti sa jeho totožnosť prejavuje v plnosti a „prvé vyznanie“ pochádza od rímskeho stotníka. „Krok za krokom“ nás Ježiš
„pripravuje, aby sme ho dobre pochopili“. Pripravuje
nás, aby ho sprevádzali s našimi krížmi na jeho ceste k
vykúpeniu“: „Pripravuje nás, aby sme boli Šimonmi z
Cyrény a pomáhali mu niesť kríž. A náš kresťanský
život bez tohto nie je kresťanský. Je to život duchovný,
dobrý... - ‚Ježiš je veľký prorok, aj nás zachránil. Ale
on a ja, to nie...‘ - Ty s ním! Idúc tou istou cestou. Aj
našu kresťanskú identitu si musíme chrániť a nemyslieť si, že byť kresťanom je niečím za zásluhy, nejakou
duchovnou cestou dokonalosti. Nie je to zásluha, je to
čistá milosť.“
(Z homílie pápeža Františka)

Ako máme žiť v atómovom veku?
(Autor článku Clive Staples Lewis (1898 – 1963) bol anglický spisovateľ a anglikánsky teológ. Medzi jeho najznámejšie diela patria Kroniky Narnie, K jadru kresťanstva
či Problém bolesti. Nasledujúci úryvok pochádza z roku 1948 a bol uverejnený v
zbierke
Lewisových novinárskych esejí.)
„Som v pokušení odpovedať: ,Nuž tak, ako by ste žili v šestnástom storočí, keď mor
takmer každoročne navštevoval Londýn, alebo ako by ste žili v dobe Vikingov, keď
pri našom brehu mohli každú noc pristáť nájazdníci zo Škandinávie a podrezať vám
hrdlo; alebo vlastne ako už žijete v dobe rakoviny, v dobe syfilisu, v dobe paralýzy, v
dobe náletov, v dobe vykoľajených vlakov, v dobe dopravných nehôd.‘
Inými slovami, nezačínajme tým, že budeme zveličovať nevídanosť situácie, v ktorej
sme sa ocitli.
Verte mi, dámy a páni, že vy aj všetci, ktorých milujete, ste boli odsúdení na smrť
dávno pred tým, ako bola vynájdená atómová bomba: a veľmi vysoké percento z nás
zomrie nepríjemným spôsobom.
Oproti našim predkom mala moderná doba zaiste jednu veľkú výhodu – anestetiká; ale
tie máme stále. Je totálne smiešne nariekať a tváriť sa zarazene nad tým, že vedci pridali ďalšiu náhodnú šancu na náhodnú a predčasnú smrť k svetu, ktorý sa už hemží
takýmito náhodnými šancami a v ktorom samotná smrť
vôbec nie je náhodou, lež istotou.
To je prvé, čo by sme si mali uvedomiť. A to prvé, čo
by sme mali spraviť, je nabrať odvahu. Ak nás má všetkých zničiť atómová bomba, nech nás tá bomba nájde
robiť rozumné a ľudské veci – modliť sa, pracovať,
učiť, čítať, počúvať hudbu, kúpať deti, hrať tenis, rozprávať sa s priateľmi pri pive a šípkach – a nie krčiť sa
v kúte ako vystrašené ovce a myslieť na bomby. Bomby môžu zničiť naše telo (a to dokáže aj
mikrób), no nemusia vládnuť našej mysli.“
..........................................................................................................................................

Na zamyslenie: Ignorancia
Neznalosť zákona neospravedlňuje, ale môže byť v istých situáciách ospravedlniteľná.
Ak nepoznám jazyk, nedohovorím sa v cudzine, ak nepoznám pravidlá súťaže, nemôžem vyhrať. O takom stave rozumu hovoríme ako o neznalosti.
Ak cudzí jazyk poznám, ale nepoužívam ho, alebo ak sa dokonale vyznám
v pravidlách hry, a napriek tomu vo svoj neprospech podľa nich nehrám, hovoríme o hlúposti.
Inými slovami...
Z pohľadu kvality života je menšou ujmou prežívať bez viery v Boha, ako v Boha veriť,a žiť, akoby nebol.
(Max Kašparů)

texty neprešli jazykovou úpravou

