Týždeň po 3. adventnej nedeli
cyklus „B“
Oznamy:
- Od 17. decembra začína druhá časť adventného obdobia. Omša vždy z príslušného dňa.
- Prosím nahlásiť chorých k predvianočnej spovedi do sakristie!
- Povzbudzujem k úprimnej a dobrej spovedi pred vianočnými sviatkami. Dobre sa pripravte
modlitbou a spytovaním si svedomia podľa spovedného zrkadla podľa príslušného stavu života.

15.12.2014 Pondelok
Pondelok po 3.adventnej
nedeli
16.12.2014 Utorok
Utorok po 3. adventnej nedeli

ˇ
HerBartnícek

18:45

Hertník (zdr., B. pož., poďak. Anny a
bohuzn. rod. - č. 2012)
predvianočná spoveď Bartošovce
(17:00-18:30)
Bartošovce (+Albert)

18:45

predvianočná spoveď Fričkovce (17:3018:30)
Hertník (+Anna - DEC.)

07:30

17.12.2014 Streda
Streda po 3. adventnej nedeli

07:30

Hertník (zdr. detí a vnúčat - č. 252)
predvianočná spoveď Hervartov (17:3018:30)

18.12.2014 Štvrtok
Štvrtok
po
3. adventnej
nedeli

06:15

Bartošovce (+Milan, +rodičia)
predvianočná spoveď Hertník (17:0018:30)
Hertník (+Ján Vojtek - 1. výr.)

19.12.2014 Piatok
Piatok po 3. adventnej nedeli

20.12.2014 Sobota
Sobota
po 3. adventnej
nedeli,
cyklus „B“
- sv. Petra Kanízia sa neslávi!

21.12.2014 4. ADVENTNÁ
NEDEĽA [rok B, cyklus I.]

19:00
18:00
19:00
07:00

predvianočná spoveď Bardejov /
Bazilika/ 14:30-16:00
Bartošovce (+Anna K. - DEC. - vl. ú.)
Hertník (zdr., poďak. pre Simonku - 18
rokov - č. 297)
Hertník (zdr., poďak. pre Máriu - 40
rokov)

- predvianočná spoveď Raslavice 09:0012:00 (+filiálky viď. Farský list č. 18)
- predvianočná spoveď Bardejov /Bazilika/
14:00-11:30
- predvianočná spoveď Bardejov - Vinbarg:
14:00-16:00

07:45 Hertník (zdr., poďak. pre Jozefa -40 r.)
09:15 Bartošovce (+Štefan a zosnulí starí
rodičia)
10:45 Hertník (za veriacich)

predvianočná spoveď BJ-Bazilika 14:30-16:30

14:00 pobožnosť
jazyková úprava: Edita Lazúrová

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ
HERTNÍK

M.S.

DEC. 2014
Číslo 20

Milostivý obraz Panny Márie v Kostole Najsv. Mena Ježiš a Mária v PrešoveNižná Šebastová - šírenie úcty (4. časť)
Historia domus končí informáciou o primíciách P. Lukáša Vrábľa, OFM. Viac informácií
niet.Prišla otázka: Čo s tým? Veď generácie si toto uctievanie obrazu odovzdávali, aj keď
ticho, súkromne a iba pár jednotlivcov živilo a ctilo toto vzácne dedičstvo aj za čias
socializmu. Bola by škoda, ba i hriech nechať toto miesto tak, bez povšimnutia, keď samo
nebo prehovorilo. A keďže veriaci veľmi radi navštevujú pútnické miesta a nielen na
Slovensku, podľa vzoru v Jaśliskách, Dembowci, Krakowe, Czenstochowej, Licheńa (na
tieto miesta totiž najviac putujeme a skoro každoročne prejdeme všetky, alebo aspoň
väčšinu) navrhol som im vyskúšať metódu už týchto stáročiami osvedčených pútnických
miest a začať si uctievať tento Milostivý obraz. Od septembra 2008 až do môjho odchodu
2011 sa každý mesiac konali púte spovedalo sa, pri obraze bola sv. omša, čo u veriacich
vyvolalo dojatie zo spomienok z minulosti a konala sa nočná adorácia,
· viedol som presný zoznam kňazov, ktorí celebrovali pri Milostivom obraze a mali sme v
úmysle začať písať aj Kroniku pútí. A milosti? Miestna farníčka dosvedčila, že po
niekoľkých neúspešných pokusoch otehotnieť si vyprosila pred
obrazom milosť porodiť zdravé dieťa. Medzi poslednými prosbami
bolo aj poďakovanie inej ženy, ktorá sa rok pravidelne 22 –ého v
mesiaci pri spoločnej púti modlila pred Milostivým obrazom a šťastne
porodila. Aj keď viem o viacerých svedectvách, nikde som ich
nezverejňoval, aby sa nerozšírili senzácie a pochybné videnia.
Dôležité je, že ľudia sa tam modlili, spovedali a posväcovali.
· Aj na prelome rokov sme hneď v prvých minútach slávili sv. omšu
pri Milostivom obraze a po nej sme Matke Božej zasvätili farnosť a
prichádzajúcich pútnikov.
· Informácie o Milostivom obraze rozširujú sami veriaci. Pripravili sme informačný
bulletin pre pútnikov.
· Dali sme namaľovať aj kópiu obrazu. Tak ako celé toto dielo, aj ona čaká na požehnanie
biskupa a je pripravená na mariánske procesie v letných mesiacoch po farnosti.
· Z miestnych farníkov sa vytvorili 3 skupiny „Modlitbového bdenia“ – Modlitbový zápas,
ktorí 24 hod. nepretržite bdejú a modlia sa po jednotlivých hodinách na úmysly, ktoré sa
každý mesiac dohodnú pred kňazom. Pravidelným úmyslom je zachovanie a zveľadenie
katolíckej viery, odprosovanie za hriechy proti viere, za útoky proti sv. Cirkvi, pápežovi a
duchovenstvu, za znevažovanie, výsmech a potupovanie katolíckej viery, prosby za
rozkvet a vzrast Katolíckej Cirkvi. Kňaz každý večer o 21. 00 hod. udeľuje na všetky
úmysly svoje požehnanie, ako aj tým, čo sú v tejto hodine spojení s ním v modlitbe.
· V pláne bolo aj vytvorenie vlastnej pobožnosti, ktorú sme chceli predložiť na cirkevné
schválenie.
· Po udelení cirkevného „Imprimatur“ sme chceli dať aj vytlačiť obrazy rôznych veľkostí,
na stenu do domácností a pod. Zvlášť o to prosili členovia Modlitbového bdenia a
prichádzajúci pútnici.
Mgr. Michal Paľovčík – katolícky kňaz

Obraz našej duše
Akí sme?
My starší sme za svojho života zažili pôsobenie viacerých kňazov. Každý z nich bol iný,
tak ako aj my ,ľudia, sme rozdielni. Mali svoje zaužívané spôsoby, ibaže my si ich
výnimočnosť mnohokrát neuvedomujeme. Posudzujeme,
odsudzujeme, a pritom si vôbec nevieme uvedomiť svoje vlastné
slabosti a hriechy. Nemáme nárok posudzovať ich, veď sú to
zástupcovia Ježiša Krista na zemi.
Oni sa vzdali mnohých dobier, zriekli sa života v spoločenstve rodiny,
detí, mnohokrát vlastných záujmov. Dennodenne tiež bojovali so
svojimi slabosťami. Nesú ťažké, ale príjemné bremeno zasväteného
života. Pri spovediach počúvali naše poklesky a predsa nás prijímali s
láskou. Pri svätej omši nám sprítomňovali samotného Krista vo Sviatosti Oltárnej ako
pokrm a nápoj - posilu na našej kľukatej ceste životom. Prečo sa teda týmto našim
"zástupcom" silou mocou snažíme robiť napriek a provokujme ich, často aj ohovárame,
keď si len plnia svoje povinnosti, robia svoju prácu, žijú svoje povolanie. Tých, ktorých si
máme ctiť, haníme, nadávame na nich a opovrhujeme nimi. "Prečo vidíš triesku v oku
svojho brata, ale vo svojom brvno nevidíš?"
Apoštol Ján napísal: "Každý kto nenávidí svojho brata je vrah!... V tom sme poznali Božiu
lásku, že Syn Boží život položil za nás. A my tak isto máme aj život položiť za bratov."
Dietky moje, nemilujte slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou!
"Kde je naša viera? Veď viera je dušou lásky."
Farník Š.P.S

Akého razenia má byť katolík?: Liberál alebo konzervatívec
Eva Henychová, konvertitka (pozn. – obrátila sa na katolícku vieru), folková speváčka,
na otázku: „Za koho považuje katolícku Cirkev?“, povedala, že „je to ako stará dobrá
babička, ktorá vie vo všetkom poradiť a na všetko má správnu odpoveď“. (zdroj:
Medzinárodní katolícky report – r. 2005)
Pýtali sa jej novinári, či je konzervatívna alebo liberálna katolíčka. Odpovedala, že
v prvom momente si myslela, že je liberálna, veď je mladá. Ale potom si uvedomila, po
dlhšom uvažovaní, že keby bola liberálna, už by nebola katolíčka.

Poučenie: Katolík nemôže byť liberál, musí byť konzervatívec.

Pripomenutie modliť sa „bez prestania“!
Do spoločných modlitieb veriacich arcibiskup Bober odporúča pridať prosbu:
(znovu prosím o modlitbu za Ukrajinu!!!)
„Ježišu, Boh pokoja, prosíme Ťa za obyvateľov Ukrajiny, chráň ich pred zlom
a násilím, udeľ im dar pokoja a život v spravodlivosti, slobode a láske.“

