29. Týždeň v Cezročnom období, cyklus C“
17.10.2022 Pondelok
Svätého Ignáca Antiochijského,
biskupa a mučeníka
(spomienka)

18.10.2022 Utorok
Svätého Lukáša, evanjelistu
(sviatok)
Deti na celom svete sa zjednotia, aby
sa zúčastnili modlitbnej iniaciatívi
"Milión detí sa modlí ruženec", ktorú
organizuje medzinárodná pápežská
nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi.

19.10.2022 Streda Streda 29. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätých Jána de Brébeuf a
Izáka Jogues, kňazov, a ich spoločníkov,
mučeníkov
alebo Svätého Pavla od Kríža,
kňaza (ľubovoľná spomienka)
20.10.2022 Štvrtok
Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom
období

21.10.2022 Piatok
Piatok 29. týždňa v Cezročnom
období

16:30

Hertník (za zosnulých členov r odiny - č. 14)
OKT. POB. po sv. omši bez kňaza!
..................... ...........................................................................
17:30
Bartošovce (zdr., B. pož. a posila vo viere pre
Mariána a rodinu - 40 rokov - č. 192) OKT.
POB. 17:30 h.!
- sv. omša za účasti birmovancov
- Po omši stret. Birmovancov
Lamanec - zápis krstu!
07:00

17:30

07:30

Hertník (+Alojz - č. 66) OKT. POB. po sv.
omši bez kňaza!

17:30

Bartošovce (+Ján Lazúr - č. 156) OKT. POB.
17:00 h.!
- sv. omša za účasti detí /prvoprijím. povinne/

16:30

Bartošovce (+Justína Krupová - 1. výr.) OKT.
POB. po sv. omši bez kňaza!

17:30

Hertník
(+Ján,+Anna,+Ján,+Veronika,+členovia rod. č. 208) OKT. POB. 17:30 h.!
- sv. omša za účasti detí /prvoprijímajúci povinne/ a birmovancov
- Po omši stret. birmovancov

07:30

23.10.2022

07:30

NEDEĽA

- sp. sv. Jána Kapistránskeho, kň. sa neslávi!

.
Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pr e Alber ta s
rod. - č. 217) OKT. POB. bez kňaza pred sv.
omšou!

16:30

22.10.2022 Sobota
Sobota 29. týždňa v Cezročnom
období alebo Svätého Jána Pavla
II., pp. alebo Prebl. P. Márie v sobotu (ľub. sp.)
- večerná omše sú z nedele!

30. nedeľa v Cezročnom
období,
cyklus „C“
MISIJNÁ NEDEĽA!

Bartošovce (+Marián,+Alexej,+členovia rodiny
- č. 150) OKT. POB. bez kňaza pred sv. omšou!
............................................................................
14:30 vylož. S. Olt. do začiatku sv. omše!
/počas adorácie nie sú spoločné modlitby/
Hertník (zdr., B. pož. pr e Viktór iu - 25 rokov - č. 223) OKT. POB. 17:30 h.!

Bartošovce (zdr., B. pre Janku - 40 rokov - č.
87) OKT. POB. 07:30 hod.!
OKT. POB. Hertník o 07:30 hod.

09:00
10:30

Hertník (za ver iacich/vložiť prosbu za dôchodcov)
Bartošovce (+Štefan,+Jozef,+st, rodičia - č. 40)
Hertník (zdr., B. pož. r od Chomovej - č. 270)
14:00 pobožnosť /OKT. POB./

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

OKTÓBER 2022
Číslo 423

HerBartnícek
Modlitba pre každý prst ruky
1. Palec je prst najbližší. Začni sa teda modliť za tých, ktorí sú ti najbližšie. Sú to
ľudia, na ktorých si spomenieme najľahšie. Modlitba za našich drahých je „milá
povinnosť.“
2. Ďalším prstom je ukazovák. Modli sa za tých, ktorí učia, vzdelávajú a starajú sa o
druhých. Sem patria učitelia, profesori, lekári a kňazi. Potrebujú podporu a múdrosť,
aby ostatným ukazovali správny smer. Vždy na nich pamätaj vo svojich modlitbách.
3. Ďalší prst je najväčší. Pripomína nám našich vodcov. Modli sa za prezidenta,
poslancov, podnikateľov a ďalších zodpovedných. Sú to ľudia, ktorí riadia osud
našej vlasti a ovplyvňujú verejnú mienku. Oni potrebujú Božie vedenie.
4. Štvrtým prstom je prsteník. Mnohí se budú čudovať, ale je to náš najslabší prst, čo
môže potvrdiť každý učiteľ hry na klavír. Tento prst nám má pripomínať modlitbu za
slabých, skúšaných a chorých. Oni potrebujú tvoje modlitby vo dne i v noci. Modlitieb
za nich nebude nikdy dosť. Prstenník nás pozýva i k modlitbe za manželské páry.
5. Nakoniec prichádza malíček, najmenší zo všetkých.
Podobne malými sa máme cítiť pred Bohom a pred
blížnymi. Biblia hovorí, že „poslední budú prvými.“
Malíček ti pripomína, aby si sa modlil za seba. Potom,
čo sa pomodlíš za všetkých ostatných, lepšie pochopíš,
aké sú tvoje potreby a uvidíš ich správnym uhlom pohľadu. (pápež František)
———————————————————————————————————————————-

Seniori

Do staroby som sa staral o to, aby som dobre žil, v starobe o to, aby som dobre
umrel.

Lucius Annaeus Seneca

Symbolika jesene je tradične spojená so seniormi a október ako mesiac úcty k starším
si pripomíname už takmer 3 desaťročia. Organizácia Spojených národov ho vyhlásila
so zámerom upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie, oceniť jej prínos,
znalosti a skúsenosti, poukázať na rovnosť postavenia a dôstojnosť starších ľudí. Snaha
o zlepšovanie kvality ich života nemá zostať iba témou diskusií. Práve aktivity rôzneho
charakteru sú priestorom, aby sa odborné poznatky a životné skúsenosti pretavili do
reality.
Byť darom pre Cirkev a pre spoločnosť - Biblia vyzdvihuje dôstojnosť staroby a starých ľudí označuje ako človeka naplneného múdrosťou a bázňou voči Bohu (por. Sir 25,4-6).

V tomto zmysle by sa „dar“ starého človeka mohol vidieť v tom, že je v Cirkvi a v
spoločnosti svedkom tradície viery (por. Ž 44,2; Ex 12,26-27), učiteľom života (por.
Sir 6,34; 8,11-12) a nositeľom lásky. Žalmista k tomu hovorí: „Ovocie prinášajú ešte
aj v starobe a zostávajú plní sily a sviežosti; ohlasujú: spravodlivý je Pán“. (Ž 92,1516).
V apoštolskom liste Christifideles laici o povolaní a poslaní laikov sa Ján Pavol II. Sa
obracia na seniorov a pokračuje vo výzve: Cirkev (seniorov) prosí a očakáva od nich,
aby pokračovali vo svojom misionárskom a apoštolskom poslaní. Spĺňanie tohto poslania v tomto veku je nielen možné a záväzné, ale jeho prostredníctvom nadobúda určitým spôsobom špecifickú a originálnu vlastnosť. Predčasný odchod zo zamestnania
a práce otvárajú ich apoštolskej úlohe nové možnosti. Túto úlohu treba s rozhodnosťou vziať na seba. Treba prekonať pokušenie chcieť sa stiahnuť do minulosti, ktorá sa
nevracia, aby sa kvôli ťažkostiam, ktoré znamená svet stálych novostí, vyhlo povinnostiam prítomnosti. Starí ľudia sa musia neustále sprítomňovať, aby ich úlohy v Cirkvi a v spoločnosti na základe veku nezakusovali žiadne prerušenia, ale musia nachádzať iba nové výrazové formy.
Ján Pavol II. tu opakuje to, čo povedal z príležitosti jubilejnej slávnosti pre starých
ľudí: „Dosiahnutie tretieho veku sa musí považovať za privilégium: nielen preto, že
nie všetci majú to šťastie dosiahnuť túto etapu, ale aj a predovšetkým preto, že táto
doba poskytuje konkrétne možnosti lepšie preskúmať minulosť, hlbšie spoznať a prežívať Veľkonočné tajomstvo a stať sa v Cirkvi pre celý ľud Božím vzorom. Nie ste na
okraji života Cirkvi a nemusíte sa nazdávať, že by ste boli pasívnym prvkom vo svete,
ktorý sa vyznačuje prílišným pohybom. Ste skôr aktívnymi subjektami ľudsky a
duchovne plodného času vašej existencie. Ešte máte splniť jednu úlohu a byť prínosom. Podľa Božieho plánu je každý človek od prvého okamihu svojej existencie po
svoj posledný výdych rastúcim životom.“ (Christifideles laici č. 48)

Na zamyslenie: Obrátenie
Ráno som vstal a vyšiel som z domu. Na chodníku bola jama, ktorú som si nevšimol a
spadol som do nej. Na druhý deň som vyšiel z domu a zasa som zabudol, že na chodníku je jama. Opäť som do nej spadol. Na tretí deň som si pri odchode z domu pripomenul, že na chodníku je jama, no kým som k nej prišiel, zabudol som na to a znovu
som do nej spadol. Na štvrtý deň som si pri odchode pripomenul, že na chodníku je
jama, pamätal som na to, napriek tomu som ju nezbadal a spadol som do nej. Na piaty
deň som vyšiel z domu, pripomenul som si, že mám pamätať na jamu na chodníku, a
kráčal som s pohľadom upretým na zem. Zbadal som ju, ale hoci som ju videl, spadol
som do nej. Na šiesty deň som vyšiel z domu, pamätal som na jamu na chodníku, vyhľadal som ju pohľadom, videl som ju, pokúsil som sa ju preskočiť, no spadol som do
nej. Na siedmy deň som vyšiel z domu, uvidel som jamu, rozbehol som sa, skočil,
špičkou som sa dotkol druhého okraja jamy, nestačilo to však a spadol som do nej. Na
ôsmy deň som vyšiel z domu, uvidel som jamu, rozbehol som sa, skočil a pristál na
druhej strane! Bol som na seba taký hrdý, že sa mi to podarilo, až som začal skákať od
radosti... a ako som tak poskakoval, znovu som spadol do jamy. Na deviaty deň som
vyšiel z domu, uvidel som jamu, rozbehol som sa, preskočil som ju a pokračoval som
v ceste. Na desiaty deň, až dnes, som si uvedomil, že je pohodlnejšie a bezpečnejšie
ísť po chodníku na druhej strane cesty. Cesta života je posiata jamami – návykmi, veľkými a malými zlozvykmi, nepríjemnými, ale stále rovnakými chybami.

V rodine sa hádame stále pre tie isté veci, páchame stále tie isté hriechy, robíme stále
tie isté chyby. Obrátiť sa znamená prejsť na iný chodník.
(Bruno Ferrero: Večera v raji)

——————————————————————————————————

Ruže-nec

Ruže sú symbolom Márie a ruženec je vencom z ruží, vencom modlitieb, ktorý jej
môžeme ponúknuť, keď ju prosíme o príhovor u Boha. Je to také jednoduché, modliť
sa ho? Nie vždy... ale aký je účinný! Len sa treba rozhodnúť. Sila tejto modlitby spočíva v jej jednoduchosti. Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca, dala dominikánovi, blahoslavenému Alanovi de la Roche, pätnásť prísľubov pre tých, ktorí sa budú
zbožne modliť jej ruženec. Povedala mu: „Nesmierne veľa kníh by bolo treba
napísať, aby v nich boli zaznamenané všetky zázraky môjho posvätného ruženca.“
1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu
ochranu a hojnosť milostí. 2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú
zvláštnu milosť. 3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet
hriechu a zaženie blud. 4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie
milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k
túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom. 5. Tí, čo sa mi
odovzdajú cez ruženec, nezahynú. 6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec,
uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie
náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život. 7. Kto sa
zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi. 8. Tí, čo budú verne recitovať
môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti
jeho milostí, vlastných svätým. 9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu
ružencu. 10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi. 11. Čo budeš
žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš. 12. Šíriteľom môjho ruženca, sľubujem
pomoc vo všetkých ich potrebách. 13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci
členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý
nebeský dvor. 14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista. 15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie
predurčenia.
Oznamy:

- Upratovanie Hertník rodiny: Bednárová 53, Pšenčiková 54, Ciglariková 55, Kurucová 56
- Spovedanie 1/2 hod. pred sv. omšou. Podľa potreby aj po sv. omši.
- Pán Boh zaplať za zbierku na MISIE, bude aj na 30. nedeľu (Misijná nedeľa).
- Jesenné a potom zimné dni sú príležitosťou ochorieť. Pri respiračných chorobách povzbudzujem nosiť rúško, vzhľadom na svoju ochranu a a ochranu tých druhých. Nepozerajme sa
nedôverčivo a vzťahovačne! Kto je vážne chorý, nech sa lieči v domácom prostredí.
- Povzbudzujem dôchodcov k pobožnosti /14:00 hod./ a k stretnutiu v KD /15:00 hod./ v Bartošovciach.
- Povzbudzujem k okt. pobožnosti (modlitba sv. ruženca). Pán Boh zaplať za ochotu predmodlievať sa, všetkým, hlavne deťom a mladým.
- OZNAM BARTOŠOVCE MISIE: Mili farníci, na misie môžete prispieť aj formou sladkej
pomoci: Malé čokoládky 1€/ks...v krabici je 42 ks (42€ za krabicu) Čokoláda Sv.Mikuláš
(väčšia čokoláda) 2€/ks ... v krabici je 25 ks (50€ za krabicu) Ak by ste mali záujem, obráťte
sa na Katarínu Lenártovú, pomôže objednať, alebo poskytne bližšie informácie. Pan Boh
zaplať.
texty neprešli jazykovou úpravou

