30. Týždeň v Cezročnom období, cyklus C“- týždeň pred
„dušičkami“ a zároveň spovedanie dopredu pred prvopiatkovým
týždňom!
24.10.2022 Pondelok
Pondelok 30. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Antona Máriu Clareta, biskupa
(ľubovoľná spomienka)

25.10.2022 Utorok
Utorok 30. týždňa v Cezročnom
období
alebo Svätého Maura, biskupa
(ľubovoľná spomienka)
26.10.2022 Streda
Streda 30. týždňa v Cezročnom
období
Výročie posvätenia chrámov, ktorých deň posviacky nie je známy /
Bartošovce/!

27.10.2022 Štvrtok
Štvrtok 30. týždňa v Cezročnom
období

28.10.2022 Piatok
Svätých Šimona a Júdu, apoštolov
(sviatok)

29.10.2022 Sobota
Sobota 30. týždňa v Cezročnom
období
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)
................................................
ZMENA ČASU!
Zmena letného času na zimný čas
Nedeľa, 30. októbra 2022
čas meníme z 3:00 na 2:00
30.10.2022

NEDEĽA

31. nedeľa v Cezročnom
období, cyklus „C“
- 28.10. až 1.11. - jesenné prázdniny!

16:30

Bartošovce (+Ladislav,+členovia rodiny) OKT.
POB. po sv. omši bez kňaza!
- bez stretnutia birmovancov! - sv. omša za
účasti birmovancov

17:30

Hertník (+Mar ta Patakyová - OKT./´22)
OKT. POB. o 17:30 hod.

07:00

Bartošovce (+Emil,+Anna,+Andrej - č. 30)
OKT. POB. bez kňaza pred sv. omšou!

16:45

Hertník (+Helena,+J án - č. 232) OKT. POB.
bez kňaza o 16:00 hod.

07:30

Bartošovce (zdr., B. pož pre Helenu, za vnukov
a rod. - č. 150) OKT. POB. pred sv. omšou bez
kňaza!

18:00

SPOVEĎ PRE „DUŠIČKAMI“ od 16:00
hod.
Hertník (+Mar ta - č. 66) OKT. POB. o 17:30
hod. bez kňaza

18:00

SPOVEĎ PRE „DUŠIČKAMI“ od 16:00
hod.
Bartošovce (+Mária Mikluščáková - 1. výr.)
OKT. POB. o 17:30 hod. bez kňaza
- sv. omša za účasti prvoprijímajúcich

18:00

07:30

SPOVEĎ PRE „DUŠIČKAMI“ od 16:00
hod.
Hertník (+Anna Fer taľová - 1. výr. - č. 280)
OKT. POB. o 17:30 hod. bez kňaza
- bez stretnutia birmovancov! - sv. omša za
účasti birmovancov a prvoprijímajúcich
PO OMŠI začiatok celonočnej adorácie do
rána do 07:15 hod.
07:15 hod. ukončenie celonočnej adorácie
Hertník (+Rudolf,+Helena,+r odičia - č. 229)
OKT. POB. pred sv. omšou bez kňaza!

08:30

Bartošovce (zdr., B. pož. pre Anetu - 40 rokov)
OKT. POB. pred sv. omšou bez kňaza!
SPOVEĎ PRE „DUŠIČKAMI“ od konca sv.
omše do 10:30 hod.

07:30
09:00
10:30

Hertník (za ver iacich)
Bartošovce (zdr.,B.pož. pre Sofiu - 18 r - č. 69)
Hertník (zdr.,B.pož. Er iky s r odinou - č. 287)
14:00 pobožnosť /OKT. POB./

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

OKTÓBER 2022
Číslo 424

HerBartnícek
Misijná nedeľa – 23. október 2022
Téma 2022: „Budete mi svedkami“ (Sk 1,8)
V mene pápeža Františka sa 23. októbra 2022 celá Cirkev stretáva, aby sa modlila a
pomáhala. Svetový deň misií – Misijná nedeľa – je najväčšou akciou solidarity na
celom svete. V každom kostole na svete myslíme na celú
Cirkev a hlavne na tých, ktorí sa majú oveľa horšie ako my.
Aby sme nahliadli do rôznych kútov svetovej Cirkvi, každý
rok vyberieme inú cieľovú krajinu. V tomto roku sme zvolili
ázijskú krajinu Kambodžu, ktorú sme v apríli aj navštívili a
prešli mnohé podporované projekty. Kambodža je veľmi
chudobná krajina, odohrávali sa tu veľké nepokoje a na jej
obyvateľoch bola spáchaná genocída. Ešte aj v súčasnosti sú
zranenia spôsobené výbuchom nášľapných mín v Kambodži
veľmi rozšírené. Krutou spomienkou na problematickú minulosť tejto krajiny sú dôsledky, ktoré musia znášať aj tí,
ktorí v búrlivých rokoch režimu Červených Kmérov a počas
následných občianskych nepokojov ešte ani neboli na svete.
Na plagáte k Misijnej nedeli je mladý chlapec Chen, ktorému amputovali nohy po tom, ako v jeho blízkosti vybuchla nášľapná mína. Mal vtedy
len 16 rokov. Jedného dňa sa s dvomi mladšími bratmi vybrali hľadať bambusové výhonky. Kráčali cez les a potom hore kopcom, ktorý hraničil s ich pozemkom. Túto cestu dobre poznali. Nanešťastie práve vtedy vybuchla mína a Chena pripravila o obe nohy.
Keď sa prebudil v nemocnici, uvedomil si, že jeho život už nikdy nebude taký ako
predtým. Pociťoval úplnú beznádej, vedel, že jeho možnosti budú odteraz veľmi obmedzené. Mal z budúcnosti veľký strach a trápil sa, ale vďaka Centru Arrupe dostal možnosť vzdelávať sa a začať na svojej budúcnosti pracovať.
Chena hneď po jeho úraze spojili s biskupom Enriquem Figaredom Alvargonzalezom a
s pracovníkmi centra. Centrum Arrupe spolupracuje s miestnymi nemocnicami a pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím pri hľadaní bezpečného domova, umožňuje
im prístup k vzdelaniu a k pracovným príležitostiam, ktoré sú pre nich obrovskou pomocou. O pomoci centra samotný Chen povedal: „Je to, akoby som dostal nový život.“
Cieľom zbierky na Misijnú nedeľu je podporiť prácu Cirkvi v Kambodži, ktorá sa stará
o ľudí zmrzačených nášľapnými mínami a o ľudí so zdravotnými ťažkosťami. Snažíme
sa im prostredníctvom zbierky pomôcť tak, aby mohli žiť plnohodnotný život.

Misijnou nedeľou slávime celosvetovú rodinu – Cirkev. Pripojme sa v nedeľu 23. októbra 2022 k miliónom katolíkov modlitbou jeden za druhého. Nechajme sa obohatiť
darmi iných národov a sami podporme tých, ktorí žijú oveľa ťažšie ako my na Slovensku. Ak sa rozhodnete pomôcť finančne, môžete tak urobiť vo vašom kostole na Misijnú nedeľu 23. októbra. (misijnediela.sk)

Desať vecí, ktoré platia o hovorení pravdy
V čase, keď sa väčšina komunikácie odohráva v online priestore, je dobré pripomenúť
si, čo nám o pravde a jej ponúkaní ľuďom hovorí Písmo.
1. Pravda je to, o čom máte premýšľať.
„Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo
je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!“ (Flp 4,
8)
2. Pravda je rozhodnutie, ktoré robíte o slovách, ktoré vyslovujete.
„Áno, (čistú) pravdu vraví moje podnebie a mojim perám sa oškliví neprávosť.“
(Prís 8, 7)
3. Pravda je cesta, ktorou sa rozhodnete kráčať.
„Cestu pravdy som si vyvolil, tvoje slová mám stále pred sebou.“ (Ž 119, 30)
4. Pravda vás oslobodzuje.
„Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.” (Jn 8, 32)
5. Pravda vás ochraňuje.
„Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti.“ (Ef 6, 14)
6. Pravda očisťuje vašu dušu.
„Poslušnosťou pravde ste si očistili duše, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva.
Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte!“ (1 Pt 1, 22)
7. Pravda potešuje Boha.
„Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.“ (3 Jn 1, 4)
8. Pravda sa môže vpísať do vášho srdca.
„Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú! Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo,
napíš ich na tabuľu svojho srdca!“ (Prís 3, 3)
9. Pravda vás vovádza do Božieho svetla.
„Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.“
(Jn 3, 21)
10. Pravda vo vašom srdci vás pozýva viac vnímať Božiu prítomnosť, keď sa
modlíte.
„Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.“ (Ž 145, 18)

Ak teda praktizujeme nejakú pobožnosť k jeho mame, mali by sme to robiť len preto,
aby sme čo najlepšie položili základy pobožnosti k Ježišovi. Akákoľvek pobožnosť,
ktorá by nás od neho odďaľovala, nie je pravá ani správna.
Aké sú známky pravej úcty k Panne Márii?
Pravá úcta je podľa svätého Ľudovíta vnútorná, dôverná, svätá, vytrvalá a nezištná.
To, že je vnútorná, znamená, že vychádza z ducha a zo srdca. Dôverná znamená, že
sa vďaka nej človek môže k Márii obracať v akejkoľvek situácii ako dieťa k svojej
mame. Pravá úcta by mala byť aj svätá, teda by mala človeka viesť k vyhýbaniu sa
hriechu a napodobňovaniu života Panny v jej poslušnosti, pokore a trpezlivosti. Vytrvalosť mariánskej úcty pomáha upevňovať v dobrom a smelo sa postaviť proti svetským spôsobom a zásadám. A napokon nezištná mariánska úcta je tá, ktorá sa
k Márii utieka z lásky, nie z vypočítavosti.
Aké sú základné spôsoby úcty k Panne Márii?
Mariánsku úctu môžeme rozdeliť na vnútornú a vonkajšiu. Vnútorná je tá, v ktorej
Božiu Matku uctievame ako druhú po Ježišovi, meditujeme o jej čnostiach, obetujeme a spájame sa s ňou a všetky svoje činnosti začíname a končíme skrze ňu, v nej,
s ňou a pre ňu, aby sme tak všetko robili skrze Ježiša, v ňom, s ním a pre neho. On je
náš konečný cieľ. V onkajšia úcta môže byť prejavená napríklad zapísaním sa do mariánskych bratstiev a spoločenstiev, vstúpením do reholí s mariánskou úctou, nosením mariánskych znakov (ruženec, škapuliar a pod.), či modlením sa ruženca.
Ako nám Mária môže pomôcť priblížiť sa k Ježišovi?
Podľa svätého Ľudovíta nás Panna Mária úplne vkladá do služieb Bohu. Nechce nič
iné, len aby nám pomohla prísť k nemu bližšie. Ako to robí? Pozrime sa na chvíle,
v ktorých sa o nej píše v Biblii. V prvom rade nás Božia mama učí hovoriť Bohu áno.
Vidíme, ako to robí nielen vo chvíli, keď sa stala matkou jeho syna, ale aj keď ho ako
dvanásťročného hľadala v Jeruzaleme, či keď držala jeho mŕtve telo pod krížom. Ďalej na seba nikdy neupriamuje pozornosť. Môžeme sa to učiť od nej aj v Káne Galilejskej, keď pobáda sluhov, aby urobili všetko, čo im povie Ježiš a sama decentne
ustupuje. A napokon, no určite to nie je poslednou vecou, ostáva vernou, hoci jej srdce prebodli bolesti, ako jej prorokoval Simeon. (záver článku nasledujúcom čísle)
—————————————————————————————————-Oznamy:

Plus 4 ďalšie otázky o mariánskej úcte

- Upratovanie Hertník rodiny: Stopková 57, Michaleková 60, Mizlová 61, Kapcová 63
- Spovedanie 1/2 hod. pred sv. omšou. Podľa potreby aj po sv. omši /pondelok 24.10. a utorok 25.10./.
Od stredy spovedanie pred „dušičkami“, aj 31.10. /pondelok/.
- Pán Boh zaplať za zbierku na MISIE.
- Tento týždeň je spovedanie pred „dušičkami“ (zarátaný je aj budúci prvopiatkový týždeň). V samotnom prvopiatkovom týždni budem pred každou omšou spovedať 45 minút.
- Októbrovú pobožnosť končíme na budúci pondelok 31.10.
- Tento týždeň nebudú stretnutia birmovancov. Len účasť na sv. omšiach v stanovené dni. Platí to aj pre
prvoprijímajúcich. Prosím o zapájanie sa do liturgickej služby a do modlitby sv. ruženca.

Ako je to s Pannou Máriou naozaj? Potrebujem k nej prechovávať úctu? A ak áno,
ako? Odpovedáme na päť otázok o mariánskej úcte, s ktorými sa najčastejšie stretávame.
V čom spočíva pravá úcta k Panne Márii?
Odpoveď je úplne jednoduchá. Spomínajú ju viacerí svätci, my sa odvoláme na slová
svätého Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, ktorý hovorí, že cieľom všetkých pobožností je Pán Ježiš.

"podopierať ruky modliacej sa Panne Márii". A koniec októbra ako mesiaca ruženca je na to vhodný. Po
sv. omši začne v piatok 28.10. adorácia, ktorá by bola do soboty rána....na začiatku adorácie by sa začalo hodinovými modlitbami chvál. Potom každé celé hodiny, 3-krát po sebe (o 21:00, 22:00, 23:00) sa
bude spoločne a nahlas čítať Božie slovo, napr. vybrané žalmy alebo Skutky apoštolov alebo z Pavlových listov zo svojho vlastného Svätého Písma. Potom až do ukončenia adorácie do rána by bolo ticho,
súkromná adorácia.
texty neprešli jazykovou úpravou

(slovoplus)

Musím mať rád Pannu Máriu?

- Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
sobotu 29. októbra 2022 voľ b y sa konajú od 07.00 h d o 20.00 h. P o vzbudzujem k
účasti!
- V piatok bude vo farskom kostole modlitbová celonočná adorácia. Pomocou ador ácie chceme

