27. Týždeň v Cezročnom období, cyklus C“/prvopiatkový týždeň
03.10.2022 Pondelok
Pondelok 27. týždňa v Cezročnom období

18:00

04.10.2022 Utorok
Svätého Františka Assiského
(spomienka)

súkr. Hert. (za veriacich_9.10.´22_28.neC)

18:00
05.10.2022 Streda
Streda 27. týždňa v Cezročnom
období
alebo Svätej Faustíny Kowalskej,
panny
(ľubovoľná spomienka)
06.10.2022
1.štvrtok v mesiaci
Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom
období
alebo Svätého Bruna, kňaza
(ľubovoľná spomienka)
- modlime sa za duch. povolania,
za svätosť kňazov!
07.10.2022 1. piatok v mesiaci
Ružencovej Panny Márie
(spomienka)
Chorí Hertník od 08:00 do 09:00
hod.
- odprosujeme Bož. Srdce a dávame vynáhradu za hriechy!

16:30 prvopiatková spoveď,//OKT. POB. 18:00
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre manželov Marcela a Marcelu - 30 rokov manželstva
- č. 210)
- sv. omša za účasti birmovancov
(bez stretnutia!)

08:00

14:30 vylož. S. Olt. do začiatku sv. omše!
/počas adorácie nie sú spoločné modlitby/
16:30 prvopiatková spoveď,//OKT. POB. 18:00
Hertník (+členovia r odiny Har ňakovej a
Šafčakovej - č. 204)
07:30 prvopiatková spoveď
Bartošovce (+Imrich,+členovia rodiny - č. 100)

18:00

16:30 prvopiatková spoveď,//OKT. POB. 18:00
Hertník (+Helena,+J ozefovia,+Peter ,+Már ia
- č. 111)

08:00

07:30 prvopiatková spoveď
Hertník (+Alexander ,+Helena - č. 212)

18:00

15:00 KORGYM /spoveď a sv. prijím.!)
16:30 prvopiatková spoveď,//OKT. POB. 18:00
Bartošovce (+Anna Molčanová,+Rudolf_OKT./IV.)
- sv. omša za účasti detí /prvoprijím. povinne!/

17:30

09:15 vylož. S. Olt.+ADOR.,//16:45 OKT.
POB.,-bez kňaza//záver 17:15 odpros. pob.!
Bartošovce (zdr., B. pož. a
poďak. pre Martu a Vlada - č. 60)

18:30

09:00 vylož. S. Olt.+ADOR.,//záver 18:15 odpros. pob.!//18:30 OKT. POB.!
Hertník (+J ozef Micheľ - č. 231)
- sv. omša za účasti detí /prvoprijímajúci povinne!/ a birmovancov (bez stretnutia!)

08.10.2022 Sobota
Sobota 27. týždňa v Cezročnom
období
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

07:45

Hertník - OKT. POB.

08:00

08:00 OKT. POB.!
Bartošovce (+Ján Lazúr - č. 156)

09.10.2022

07:30
09:00

NEDEĽA

28. nedeľa v Cezročnom
období, cyklus „C“

10:30

Hertník (za dôchodcov Her tníka)
Bartošovce (zdr., B. pož. pre Martu, Evu, Katku, Jozefa a ďalších členov rod. - č. 9)
Hertník (zdr ., B. pož. pr e Štefana - č. 55)
14:00 hod. OKT. POB. Hertník//- po pobožnosti Stretnutie dôchodcov v KD!
14:00 OKT. POB. Bartošovce

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

OKTÓBER 2022

Číslo 421

HerBartnícek
Viera ako horčičné zrnko (z príhovoru pápeža Františka)
„Témou evanjeliovej state (porov. Lk 17, 5 – 10) je viera, ako to
hneď na začiatku uvádza prosba apoštolov: ,Daj nám väčšiu vieru!‘ (Lk 17, 6). Je to krásna modlitba, ktorú by sme sa mali často
modliť počas dňa: ,Pane, daj mi väčšiu vieru!‘ Ježiš odpovedá
dvoma obrazmi. Sú nimi horčičné zrnko a ochotný sluha. ,Keby
ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: –
Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora, – poslúchla by vás.‘
Moruša je robustný strom, dobre zakorenený v zemi a odolný voči vetru. Ježiš chce teda povedať, že viera – hoci aj malá – môže
mať silu vytrhnúť z koreňov dokonca i morušu. A potom ju zasadiť do mora, čo je niečo ešte menej pravdepodobné. Ale nič nie je
nemožné tomu, kto má vieru, pretože sa nespolieha na svoje sily,
ale na Boha, ktorý môže všetko.
Viera porovnateľná s horčičným zrnkom je taká viera, ktorá nie je pyšná a istá si sama
sebou; nehrá sa na akéhosi veľkého veriaceho, ktorý neraz predvedie mrzké veci. Je to
viera, ktorá vo svojej pokore cíti veľkú potrebu Boha a vo svojej nepatrnosti sa mu
odovzdáva s plnou dôverou. Je to tá viera, ktorá nám dáva schopnosť hľadieť na vrtkavé udalosti života s nádejou, ktorá nám pomáha prijímať aj prehry, utrpenia
s vedomím, že zlo nikdy nemá posledné slovo a nebude ho mať.
Ako môžeme poznať, či skutočne máme vieru, čiže či naša viera, hoci malá, je rýdza,
čistá, úprimná? Ježiš nám to vysvetľuje tak, že poukáže na meradlo viery: službu. Robí to cez podobenstvo, ktoré sprvu znie trocha zarážajúco, pretože používa postavu
panovačného a neohľaduplného hospodára. Ale práve takéto počínanie hospodára dáva
vyniknúť tomu, čo je pravým jadrom podobenstva, totiž postoju ochoty u sluhu. Ježiš
chce povedať, že práve takýmto je zoči-voči Bohu človek viery: plne sa dáva k dispozícii jeho vôli, bez vypočítavosti či nárokov. Takýto postoj voči Bohu sa odr áža aj
v spôsobe správania sa v spoločenstve: odráža sa v radosti z toho, že si jeden druhému
môžeme slúžiť a že už v tomto samotnom nachádzame svoju odmenu, nie v chválach
či ziskoch, ktoré z toho môžu plynúť.
Práve to nás na konci tohto rozprávania učí Ježiš: ,Keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: ‚Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť‘ (Lk 17, 10). Neužitoční sluhovia, čiže bez nárokov na poďakovania, bez požiadaviek. ,Sme neužitoční sluhovia‘ – to je vyjadrenie pokory, ochoty, ktorá je takým veľkým dobrodením pre Cirkev,

a je to poukázanie na správny postoj, ako v nej konať: na pokornú službu, ktorej príklad nám dal Ježiš, keď umyl učeníkom nohy (porov. Jn 13, 3 – 17).
Panna Mária, žena viery, nech nám pomáha kráčať touto cestou. Obráťme sa na ňu
s prosbou o pomoc zvlášť v tomto októbrovom ružencovom mesiaci.

„Svedok je kľúčové slovo, je to slovo, ktoré má rovnaký významový
koreň ako mučeník. A mučeníci sú prvými svedkami viery: nie však
prostredníctvom slov, ale životom. Žijú tak, že šíria pokoj a radosť,
milujú všetkých, aj nepriateľov, z lásky k Ježišovi.“
Pápež František

Čo mám robiť, aby Boh vypočul moje modlitby?
Veľa ľudí verí, že vypočutá modlitba je tá, na ktorú Boh odpovedá kladne. Ak
je odpoveď záporná, tak sa verí, že modlitba je „nevypočutá“. Avšak toto je
nesprávne porozumenie modlitby. Boh odpovedá na každú modlitbu, ktorá
Mu je prednesená. No niekedy je Božou odpoveďou „nie“, alebo „počkaj“.
Boh nám sľúbil, že splní našu prosbu iba vtedy, ak bude podľa Jeho vôle. „A
toto je dôvera, ktorú máme v Ňom, lebo o čokoľvek prosíme podľa Jeho vôle,
počuje nás. A keď vieme, že nás počuje, o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že nám splnil prosby,
ktorými sme Ho prosili.“ (I Ján 5:14-15).
Čo to však znamená modliť sa podľa Jeho vôle?
Modlenie sa podľa Božej vôle je modlenie sa za
veci, ktoré Boha budú chváliť a Ho oslávia, a/
alebo modlenie sa za veci, ktoré Biblia jasne ukazuje, že si Boh želá, aby sa stali. Ak sa modlíme
za niečo, čo Boha neoslávi, alebo ak to nie je Božou vôľou pre naše životy, tak potom nám Boh
nedá o čo Ho žiadame. Ako však môžeme vedieť
aká ja Božia vôľa? Boh nám sľúbil, že nám dá
múdrosť, ak si ju budeme pýtať. Jakub (1:5) vraví: „Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej.“. Dobrým miestom kde začať je 1 Tesalonickým
5:12-24, ktoré vymenováva mnoho vecí, ktoré sú Božou vôľou pre nás. Čím
lepšie porozumieme Božiemu Slovu, tým lepšie budeme vedieť za čo sa
modliť (Ján 15:7). A čím lepšie vieme za čo sa máme modliť, tým častejšie
bude Božou odpoveďou „áno“. (z duchovných cvičení)
......................................................................................................................................................

Sila ruženca

K modlitbe svätého ruženca sa dá vybudovať vzťah i v súčasnosti, nie je len prežitkom starých rodičov. Často i medzi veriacimi vidíme trend hľadania iných duchovných ciest, túžime po pokoji, láske, zdraví, rovnováhe a pritom práve táto modlitba
je nadčasovým prostriedkom, cez ktorý môžeme prijať potrebné dary a milosti.

Úprimná modlitba premieňa srdce a priťahuje zázraky. Mnohí veriaci, ktorí sa s dôverou modlia ruženec, vidia v realite svojho života naplnenie prisľúbení Panny Márie.
Túžba človeka po pokoji a nadprirodzenom
V dnešnej uponáhľanej dobe sme svedkami veľkej obľube meditačných techník, filozofických, náboženských a, žiaľ, i okultných smerov. Snažia sa u nás zaujať miesto v
myslení, spôsobe životného štýlu, nazerania na Boha, praktizovaní náboženského života. Človek prirodzene túži po nadprirodzenom a často sa otvára v dôvere či zvedavosti
voči novému. Možno len málo z nás si uvedomuje, že veriaci človek nemusí hľadať
alternatívy meditácie inde než v kresťanstve, pretože my sami máme spôsoby, ako sa
zastaviť a priniesť pokoj sebe i druhým. Tu oprávnene vstupuje modlitba svätého ruženca ako jedna z najznámejších modlitieb Katolíckej cirkvi, pretože má sama meditatívny charakter. Ak by sme však obmedzili modlitbu ruženca len na spôsob meditácie
či nejakej techniky navodenia vnútorného pokoja, ochudobnili by sme sa o jeho podstatu, ktorá nás privádza k Bohu, samotnému zdroju pokoja.
Ruženec nás vedie k otázke viery, no je i ten, ktorý visí v aute
Úprimne, ruženec v súčasnosti nie je len prostriedkom modlitby. Tento predmet často
vidíme ako módny doplnok či kývajúci sa „talizman“ v autách. Nedeklaruje vierovyznanie každého človeka. Ale v tomto prípade si môžeme položiť otázky: Prečo ho do
auta vlastne vkladáme? Páči sa nám ako predmet? Alebo vnútorne cítime, že je prepojený s niečím, čo nás presahuje a určitým spôsobom môže chrániť? Môže už tento fakt
hovoriť o tom, že sme vnútorne disponovaní veriť a dúfať? Že sme tak jednoducho
stvorení?
Tíši myseľ, utešuje srdce - Sila svätého ruženca
„Ruženec dvíha mysle k pravdám, ktoré nám zjavil Boh, a ukazuje otvorené nebesia.
Samotná Panna Mária nám nástojčivo odporúčala práve tento druh modlitby. Cez Máriine ruky nám Boh dáva všetky milosti.“ (pápež Pius XI.)
„Táto modlitba je niečo ako malý katechizmus a Nový zákon rozložený na šnúre perál.
Ako už povedali mnohí svätí a pápeži, nijaké srdce nemôže zostať chladné
a ľahostajné, keď rozjíma nad spásonosnými tajomstvami Ježiša Krista. Modlitba svätého ruženca tíši úzkostnú myseľ, utešuje preťažené srdce a nepokojnej duši vlieva
mier. Pri meditovaní nad tajomstvami ruženca každého kresťana napĺňa odvaha kráčať
vpred. Ruženec dokáže zmeniť svet. Keď sa modlíme ruženec, vydávame sa na duchovnú púť na sväté miesta nášho vykúpenia. Modlitba svätých tajomstiev Ježiša Krista nás otvára obráteniu, sviatosti zmierenia a svätému prijímaniu.“
( Slovo +)
texty neprešli jazykovou úpravou
......................................................................................................................................................

Oznamy:

- Upratovanie Hertník rodiny: Sabolová 39, Sabolová 282, Harčarufková 45, Čechová
46
- Spovedanie 1/2 hod. pred sv. omšou. Podľa potreby aj po sv. omši.
- Čas sv. omše je zhodný s časom sv. ruženca, tzn. že pred sv. omšou sa modlíme sv.
ruženec. Modlíme sa spoločne. Povzbudzujem k účasti na októbrovej pobožnosti.
- K chorým do Bartošoviec prídem počas týždňa (kontaktujte kostolníčku).
- Povzbudzujem k účasti na stretnutie dôchodcov po linke obecných úradov.

