01.11.2022 Utorok
PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Všetkých svätých
(slávnosť)

07:30

Hertník (vl. úmysel +rodiny,+príb.,+priatelia,+dobrodinci)

09:00

Bartošovce (+kňazi, kt. pôsobili v našej farnosti
- č. 76)

10:30

Hertník (za ver iacich)
14:00 pobožnosť na cintoríne Bartošovce
15:00 pobožnosť na cintoríne Hertník

02.11.2022 Streda
Všetkých zosnulých veriacich
(spomienka)

03.11.2022
1. štvrtok
Štvrtok 31. týždňa v Cezročnom
období
alebo Svätého Martina de Porres,
rehoľníka
(ľubovoľná spomienka)

08:00
Hertník (za vš. zosnulých)
.................... ........................................................................
17:00
Bartošovce (+Ladislav - č. 59)
18:30

Hertník (na úmysel Sv. Otca)

08:00

Hertník (zdr ., B. pož. pr e Helenu s r od. - č.
218)

17:30

Bartošovce (+Stanislav,+Jozef,+Rozália,+starí
rodičia - č. 113) - sv. omša za účasti prvoprijímajúcich
- po sv. omši vyloženie Sviatosti Oltárnej k celonočnej adorácii! /prosím o rozpis adorujúcich/

04.11.2022
1. piatok
Svätého Karola Borromejského,
biskupa
(spomienka)

08:00

07:45 záver ADORÁCIE /prvopiatková odprosujúca pobožnosť/
Bartošovce
(+Anna,+Jaroslav,+Anna,+Anton,+starí rodičia
- č. 65)

17:30

09:00 hod. - vylož. S. Olt.+ADORÁCIA, záver
17:15 hod. /prvopiat. odpros. pob./
Hertník (za duše v očistci) - bez stretnutia
birmovancov! - sv. omša za účasti birmovancov a prvoprijímajúcich

05.11.2022
1. sobota
Sobota 31. týždňa v Cezročnom
období alebo Preblahoslavenej
Panny Márie v sobotu (ľubovoľná
spomienka)

07:00

Hertník (zdr ., B. pož a poďak. za r odinu a
ochranu pre deti a vnúčatá - č. 208) - fat. sobota
bez kňaza!

08:00

Bartošovce (+Ján Lazur - 1. výr. - č. 156) - fat.
sobota bez kňaza!

06.11.2022

07:30

Hertník (za +členov RB)

09:00

Bartošovce (+Mária - č. 117)

10:30

Hertník (za duše v očistci,+členovia r odiny č. 223)

- sv. Imricha, ľub. spom.

1. NEDEĽA

32. nedeľa v Cezročnom
období, cyklus „C“

14:00 pobožnosť na 1. nedeľu - Bartošovce
15:00 pobožnosť na 1. nedeľu - Hertník

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

OKTÓBER- NOVEMBER 2022

Číslo 425

HerBartnícek
Nielen o tých, ktorí nás predišli - podmienky získania úplných odpustkov
November je mesiac začínajúci tak tr ochu netr adične. Je to azda jediný mesiac v
roku, ktorý drvivú väčšinu Európy, ale aj krajín všetkých kontinentov kde sú kresťania,
„prinúti zastaviť sa” pri spomienke na tých, čo nás predišli do večnosti. Veriaci si s
úctou spomínajú na zástupy tých, ktorí pred trónom a Baránkom neustále prespevujú
Svätý, Svätý, Svätý, teda na oslávenú Cirkev. To sú všetci tí, čo prešli zo stavu pozemského života prípadne zo stavu očisťovania do stavu trvalého nazerania na Boha, tí,
ktorých Cirkev ozdobila titulom svätí. Ale nie sú to len tí, čo sú zapísaní v Martyrológiu Cirkvi. Spomíname na všetkých ľudí všetkých čias, ktorí milovali Boha a svojím
životom si zaslúžili vstup do Otcovho domu. To je náš prvý november - slávnosť Všetkých svätých.
Po tomto dni však prichádza druhý november, deň označený ako Pamiatka zosnulých, a
v katolíckom kalendári ako Spomienka na všetkých verných zosnulých. Z nášho chápania teda na tých, čo prešli pred Bohom osobným súdom, ale ťažia ich ešte tresty za viny síce odpustené cez dokonalú ľútosť a sviatosť zmierenia, za ktoré si ale tresty musia
odpykať. To sú duše tých, čo sa nachádzajú v stave očisťovania. Im najviac pomôže
dar nad všetky dary, úplné odpustky, ktoré máme možnosť pre tieto duše získať v čase
od 1. do 8. novembra vrátane.
Cirkev nám hovorí: Veriaci, ktorí v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne
navštívi kostol alebo kaplnku, pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery
(Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.
Okrem tohto úkonu potrebného na získanie odpustkov, žiada sa splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten
istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva). A ďalej
ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (teda od
slávnosti Všetkých svätých) až do polnoci určeného dňa.
V čase od 1. do 8. novembra veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa privlastňujú iba dušiam v očistci, a to raz denne. Treba splniť aj ďalšie podmienky (Uvedené vyššie: Okrem… pričom jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky).
Toto sú opravdivé dary zosnulým dušiam. Svieca a kvet je nádherný prejav úcty a vďaky našim zosnulým, ale jediný osožný úkon a dar dušiam v očistci je získanie odpustkov. A tak nestojme nad ozdobenými hrobmi našich blízkych iba so slzami v očiach
pri zapálenej svieci, ale aj v konkrétnom skutku veriaceho človeka, volajúceho tu a teraz: Verím, že môj Vykupiteľ žije, verím, že raz vstanem z mŕtvych…

Pavol v Prvom liste Solúnčanom hovorí veľmi jasne o vzťahu mŕtvych a živých. Majme ho vždy dobrý, ba priam výborný, a to sa nám v bohatej mier raz vráti, lebo stále
platí: Na dušičky pamätajme, z očistca im pomáhajme. Budú na nás pamätať, keď
budeme zomierať.
——————————————————————————————————--

Ako na smrteľnej posteli…mierka, ktorá nám pomôže plnohodnotnejšie
prežiť život.

Ako by sme sa pozerali na svoj život zo smrteľnej postele? Čo by sme urobili inak? A
čo by sme, naopak, vôbec neurobili? Do čoho by sme čas a sily investovali a na čo by
sme si ich radšej ušetrili? Sú to otázky, na ktoré sa nehľadá odpoveď ľahko, ale ich
zodpovedanie nám môže pomôcť prežívať náš život kvalitnejšie.
Pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa povedal: „Je to neobyčajná pomôcka, ak budeme chcieť hľadievať na náš život
z pozorovateľne, ktorá sa volá smrť. Ak máš
problémy, zahľaď sa na ne zo smrteľného
lôžka. Akú dôležitosť by si tam prikladal
týmto veciam? Máš s niekým spor? Pozri sa
naň zo smrteľného lôžka. Čo by si chcel: aby
si ukázal svoju prevahu alebo aby si odpustil?“
Pozrime sa na tento pohľad „zo smrteľnej postele“ v troch oblastiach – vo vzťahu
k sebe samému, vo vzťahu k Bohu a vo vzťahu k našim blížnym.
JA A JA - Vzťah, od ktor ého sa všetko odvíja. So sebou som neustále, a preto je
logické, že ak nebudem mať v poriadku vzťah so sebou, bude to škrípať aj v ostatných
vzťahoch. Potrebujeme byť dobrí sami k sebe, lebo Boh je dobrý k nám. Neničiť sa,
ale rásť vo svätosti skrze Božiu milosť. Nedefinovať svoju hodnotu svojím výkonom
či svojimi chybami, ale tým, že som milované Božie dieťa. Ak budem žiť v pokoji sám
so sebou, budem automaticky vychádzať k druhým. Guy Gilbert, francúzsky kňaz,
povedal: „Budeme súdení podľa lásky, podľa ničoho iného nie. O tom som úplne presvedčený.“ A aj podľa (zdravej) lásky k sebe samému.
Z pohľadu smrteľnej postele: Budoval som voči sebe dobrý vzťah, sebaprijatie? - Bol
by som voči sebe láskavejší či, naopak, prísnejší, keby som sa na svoj život pozrel teraz? - Venoval by som sa viac výkonu či láske?
JA A BOH - Vzťah, vďaka ktor ému náš život dostáva hĺbku večnosti. Vzťah, bez
ktorého niet večnosti. Tento vzťah nás otvára pre nebo a dodáva nášmu životu tú pravú
kvalitu. Vedomie, že sme milovaní Bohom, mení v našom živote všetko. Je to „karta“,
na ktorú môžeme staviť všetko a vyhráme totálne všetko.
Z pohľadu smrteľnej postele: Miloval som Boha celým srdcom, celou mysľou, celým
telom? - Bol Boh tým najdôležitejším bodom v mojom živote? - Zvestoval by som inak
druhým Božiu dobrotu?
JA A DRUHÍ - Do tr etice vzťah, ktor ý spája vzťah k sebe a vzťah k Bohu. Trávili
by sme z tohto pohľadu večnosti čas s ľuďmi len zo slušnosti, len preto, že sa to patrí?
Asi nie. Boli by sme s tými, ktorých milujeme a chceme s nimi budovať vzťah. Alebo
s tými, ku ktorým sme poslaní, aby sme im poslúžili a preukázali lásku v duchu Ježišových slov

: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40) Aj Don Bosco povedal: „Nevidel som nikoho, kto by vo chvíli smrti
lamentoval, že urobil príliš dobre.“
Z pohľadu smrteľnej postele: Ktoré vzťahy by som z pohľadu večnosti zanechal?
- A o ktoré by som sa staral ešte intenzívnejšie? - A čo moja služba – daroval by som
sa v niečom viac, či skôr v niečom inom, než doteraz?
Pretože, ako povedal Pavel Kosorin: „Smrť je definitívny koniec – prvého dejstva.“ (slovo+)

Musím mať rád Pannu Máriu?
Plus 4 ďalšie otázky o mariánskej úcte (záver článku z FL 424)
Musíme mať radi aj Máriu? Nestačí, že máme vzťah s jej Synom?
Otázka skôr znie: Prečo by sme ju nemali mať
radi? Veď kto pozná svojho syna najlepšie?
A kto nám môže pomôcť dostať sa k nemu
bližšie? Existuje povolanejšia osoba ako tá,
ktorá ho kŕmila, prebaľovala, túlila si ho, keď
si ublížil, ktorá zachovávala vo svojom srdci
všetko, čo povedal, ktorá stála pod krížom
a pod ním prijala za svoje deti všetkých nás?
Mária nikdy neupriamovala svoju pozornosť
na seba, ale na Ježiša. Robila to pred dvetisíc rokmi a rada to urobí aj dnes. Nie je tu
na to, aby Ježiša zatienila, ale aby sme prostredníctvom nej budovali vzťah s Ním.

Oznamy:

31. Týždeň v Cezročnom období, cyklus C“

- Upratovanie Hertník rodiny: Geralská 64, Patakyová 65, Košutová 66, Cigľariková 68
- Spovedanie 1/2 hod. pred sv. omšou. Podľa potreby aj po sv. omši.
- Spovedanie chorých v pondelok, deň pred „dušičkovou oktávou“, zároveň pred prvým piatkom. Do KORGYMU prídem v decembri pred Vianocami.
- Môžete zapisovať úmysly sv. omší do nového roka /prvé výročia, jubileá, narodeniny.../.
- Rodina Lazurová obetovala z krstu 109 eur, rodina Kunecová zo svadby 150 eur. Zbierka na
MISIE činila sumu Hertník 456 eur, Bartošovce 439 eur, spolu 895 eur. Pán Boh zaplať za
všetky milodary!
31.10.2022 Pondelok
Pondelok 31. týždňa v Cezročnom období

K chorým: 08:00
hod. - 10:00 hod.!

Pohreb kňaza +Vincent Burda 10:00
Sedliská,//13:00 hod. Dlhé nad/Cir.

19:00

SPOVEĎ PRE „DUŠIČKAMI“ od
17:30 hod.
Hertník (+J ozef,+J án,+J ozef,+Anna - č.
9) OKT. POB. bez kňaza pred sv. omšou o 18:00 hod.!
KONIEC OKT. POBOŽNOSTI!

texty neprešli jazykovou úpravou

