Týždeň po 1. adventnej nedeli
cyklus „B“
Oznamy:
- Spovedám pred sv. omšou, aj po sv. omši. Stačí prísť. - Spovedanie na prvý piatok využívajte len
v prípade duchovnej potreby, pretože v druhom adventnom týždni bude veľké „vianočné“
spovedanie.
- Povzbudzujem, aby ste sa modlili pri adventnom venci vo svojich rodinách.
- 17.mája 2015 bude 1. sv. prijímanie v Hertníku (siedma veľkonoč. nedeľa), 10. mája 2015 v
Bartošovciach (šiesta veľkonoč. nedeľa).

01.12.2014 Pondelok
Pondelok po 1. adventnej
nedeli
10:00 náuka pre snúbencov
(I.)

Prvopiatkový týždeň!
Prvopiatková spoveď od 16:30
Hertník (+rodičia a +starí rodičia)

18:00
19:00

Prvopiatková spoveď od 16:30
Bartošovce (+Rudolf Jutka)
Hertník (+Monika Geralská - č. 76)

Svätého Františka Xaverského,
kňaza
(spomienka)

18:00
19:00

Prvopiatková spoveď od 16:30
Hertník - pohr. (+Mária Šoltýsová)
Bartošovce (za ružencové bratstvo)

04.12.2014 Štvrtok
1. štvrtok po 1. adventnej
nedeli
Alebo:
Svätého
Jána

Prvopiatková spoveď od 16:30
18:00 Bartošovce
- nebude sv. omša za účasti detí!
19:00 Hertník (zdr. Rozálie s rod. - č.252)
vylož. Sviatosti Oltárnej+Euch. pož.!

05.12.2014 Piatok
1. piatok po 1. adventnej
nedeli
CHORÍ: 08:00 hod.

16:30 náuka pre snúbencov (II.)
18:00 Hertník (za ružencová bratstvo)
- nebude sv. omša za účasti detí!
19:00 Bartošovce (+Jozef - č. 24)
vylož. Sviatosti Oltárnej+Euch. pož.!

06.12.2014 Sobota
1. sobota po 1. adventnej nedeli
Alebo: Svätého Mikuláša, biskupa
(ľubovoľná spomienka)
- večerné omše z nedele!

07:30

03.12.2014 Streda

Damascénskeho, kňaza a učiteľa
Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)

07.12.2014 2. ADVENTNÁ
NEDEĽA [rok B, cyklus I.]
- sv. Ambróza, bs. a uč. C. neslávi sa!
- prvá nedeľa v mesiaci!

DEC. 2014
Číslo 18

ˇ
HerBartnícek
ADVENTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA

18:00

02.12.2014 Utorok
Utorok po 1. adventnej nedeli

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ
HERTNÍK

V našej farnosti sa bude konať adventná duchovná obnova, ktorú bude viesť rehoľný kňaz,
otec Mikuláš Tressa C.Ss.R . V rámci programu duchovnej obnovy sa prihovorí deťom,
mladým, starým, manželom, vdovcom (vdovám) a slobodným. Bude sa modliť pred
vyloženou Sviatosťou Oltárnou za vnútorné uzdravenie. Ak by ste potrebovali duchovnú
pomoc, poradenstvo, generálnu sv. spoveď, modlitbu príhovoru, radu alebo pomoc, tak
bude pripravený. Prajem veľkodušnosť a rozhodnosť, aby ste prišli bližšie k Ježišovi
v dôvere a túžbe srdca.
o. Jaroslav Klič

***

Hertník (+Jozef, +Alojz)
fatimská sobota!

Modlitba za duchovnú obnovu
11.12. – 14.12.2014
BARTOŠOVCE

Pane a Vládca, Bože našich otcov, pokorne ťa prosíme,
pre zásluhy tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista
a na orodovanie Bohorodičky, Matky ustavičnej Pomoci,
o nové Turíce, vyliatie Ducha Svätého na našu farnosť
v čase duchovnej obnovy.
Daj dar moci slova ohlasovateľovi spásy podľa vzoru tvojho
Syna Ježiša Krista, otcovi misionárovi a nám pomôž pochopiť
a prijať do svojho života v duchu pokánia Tvoju Spásonosnú
pravdu. Prosíme pokorne o dar viery a obnovy kresťanského
života.
Otčenáš..., Zdravas..., Sláva...
..........................................................................................................................................................

Pozvanie k priateľstvu
07:45 Hertník (+Jozef,+Zuzany, +Martin,
+Rudolf - č. 140)
09:15 Bartošovce (zdr., poďak. pre Máriu - 50
rokov života)
10:45 Hertník (za veriacich)
14:00 pobožnosť (Eucharistická)
M.S.

Mladého kňaza pozvali kázať na stretnutie mládeže. Prijal to hneď a s nadšením. Až neskôr
si uvedomil, čo ho čaká. Išiel sa poradiť k svojmu biskupovi:
Pán biskup, o čom by som mal kázať?
Pán biskup mu odpovedal: Káž o Pánu Bohu a hovor im dvadsať minút.
Čo však povedať o Pánu Bohu? Odpoveď čakajú zvlášť tí, ktorí nemajú istotu, či ich Boh
dokáže prijať, lebo ich minulosť....Dobre poznajú svoje utajené skutky, o ktorých nikto na
svete nevie, okrem Pána Boha.

A tak sa pýtajú: Príjme ma Boh s otvoreným náručím alebo ma odmietne pretože vie, aký
som?
Keď stretnete človeka, neviete čo sa v ňom odohráva. Všetci vieme
ako upraviť svoj zovňajšok, ako sa obliecť, usmievať. Navonok
môžeme vyzerať šťastne,ale vnútro môže slziť aj krvácať.
V Betlehemskú noc anjel povedal ustráchaným pastierom: Nebojte
sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom:
Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán.
Poznáme tieto slová a napriek tomu mnoho ľudí sa nachádza v zmätku a turbulencii, bez
pokoja v duši, bez vnútornej radosti. Neschopnosť radovať sa produkuje neschopnosť
milovať, a to vedie k žiarlivosti, lakomstvu, závisti a všetkým nedostatkom, ktoré ničia
život jednotlivcov a sveta. Azda ešte nepočuli že Boh je dobrý, láskavý, milosrdný,
odpúšťajúci, a že ich pozýva k priateľskému vzťahu takých, akí sú? Alebo azda sme im to
ešte nepovedali?
Ježišovo pozvanie je pre každého: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení
a ja vás posilním. Poďte za mnou a dám vášmu životu väčší zmysel a cieľ.
Nepoznám lepšie miesto na vzájomné stretnutie Boha a človeka, než je kostol, než sú
sviatosti, modlitba a liturgia. Všetkých úprimne pozývam a povzbudzujem k spoločenstvu
s Kristom.
Požehnaný a duchovne obohacujúci Advent.
Duchovné povzbudenie prežívať adventný čas
................................................................................................................................................
Aj ja sa pripájam k tomuto povzbudeniu a pozvaniu. Vyjdime v ústrety Pánovi, ktorý
prichádza ako Emmanuel – Boh s nami! Ježiš chce tvoriť
spoločenstvo s každým jedným z nás a so všetkými vo farskom
spoločenstve. On nás posilňuje v každej túžbe srdca a pripravuje na
prijatie svojich darov. Je stále s nami, preto jeho prítomnosť v nás
je najlepšou prípravou na jeho druhý príchod v sláve, na príchod,
ktorý oslavujeme na Vianoce liturgickým slávením a na osobný
príchod. Ten sa uskutoční v hodinu našej smrti. Svojou osobnou účasťou na sv. omši a na
pobožnostiach oceníme jeho prítomnosť . Prajem všetkým požehnaný a na milosti hojný
adventný čas.

Návrh prežívať advent na budúci rok 2015.
Pri bočnom oltáriku sú deti so zažatými sviecami. Znie tichá hudba a čítame adventný
príbeh. Potom ide sprievod: deti, miništranti a kňaz k oltáru. Deti roznášajú po kostole
svetlo a ľudia si zapaľujú sviece vo svojich lampášoch - rorátkach. Pri oltári kňaz spieva
Rorate coeli a spoločne spievame Anjel Pána. Miništrant zapáli sviece na oltári, zapália
sa svetlá v kostole a pokračuje sv. omša.
Pred oltárom bude prázdny "betlehem" a urobená cestička k nemu. Každý deň na
cestičku deti priložia jednu zapálenú sviecu a tak osvetlia cestu Ježišovi.
inšpirácia :-))

ADVENTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA („Radostné očakávanie Emmanuela“)
Bartošovce 11. -14. 12.2014
ŠTVRTOK
17:30 sv. omša „za účasti detí“ – prednáška deti a mládež
- po omši prednáška (manželia)
PIATOK
15:00 korunka Božieho milosrdenstva
15:30 – 17:30 spoveď
17:30 sv. omša – ADORÁCIA s vystavením Sviatosti Oltárnej (za vnútorné uzdravenie)
SOBOTA
10:00 katechéza (vdovci, singel – slobodní)
15:00 korunka Božieho milosrdenstva
15:30 – 17:30 spoveď
17:30 sv. omša – Panna Mária – očakávanie Emmanuela
NEDEĽA
sv. ruženec pred omšou
09:15 sv. omša – príhovor
- katechéza po sv. omši
Účinkujúci exercitátor: o. Mikuláš TRESSA C.Ss.R
V pôste je naplánovaná duchovná obnova na tému: Modlitba, pôst a almužna. Uskutoční sa
v Hertníku.
o. Jaroslav Klič

SVIATOSŤ ZMIERENIA -VIANOCE - 2014
Richvald
Vaniškovce
Šiba
Osikov

Bartošovce

Nedeľa 14.12.2014
14:30 – 15:30
14:30 – 15:30
15:30 – 16:30
17:00 – 18:00

Pondelok 15.12.2014
17:00 – 18:30

Hervartov

Utorok 16.12.2014
17:30 – 18:30
Streda 17.12.2014
17:30 – 18:30

Hertník

Štvrtok 18.12.2014
17:00 – 18:30

Fričkovce

Raslavice
Abrahámovce
Lopúchov
Tročany

Sobota 20.12.2014
09:00 – 12:00
14:30 – 15:00
14:30 – 15:00
14:30 – 15:00 (2)

