34. týždeň v Cezročnom období , cyklus „A“
Oznamy:
- Spovedám pred sv. omšou, aj po sv. omši. Stačí prísť.
- Vo štvrtok prídu do sakristie rodičia zapísať svoje dieťa v Bartošovciach a v piatok v Hertníku na 1.
sv. prijímanie.
- V nedeľu—1. adv. „B“ je zbierka na CHARITU - jesenná časť. Začína nový liturgický rok. Je to
čas pokánia. Stíšiť sa a opustiť hlučnosť a zábavu.
- V nedeľu budem požehnávať adventné vence. Doneste si na 1. adv. nedeľu na sv. omšu.
- Deti budú mať motiváciu počas adventu - skutkovník. Príprava na Narodenie Pána.

24.11.2014 Pondelok 34.
týždňa v Cezroč. období, Alebo: Svätého Ondreja DungLaka, kňaza, a spoločníkov,
mučeníkov (spomienka)
25.11.2014 Utorok 34. týždňa
v Cezroč. období, Alebo:
Svätej Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
(ľubovoľná spomienka)
- V Hertníku slávnosť! Svätíme!

16:30 Bartošovce (+Ondrej Lazúr - 1. výr.)
17:30 Hertník (zdr., B. pož. pre Emila 75 r.)

Číslo 17

ˇ
HerBartnícek
—16.11.2014 Hertník 10:30 hod.

Myšlienky z kázne
Spoveď pred odpustom o 16:00 hod.

17:30

26.11.2014 Streda 34. týždňa v Cezroč. Období, Féria

06:30

Bartošovce (úmysel za rodinu za živých č. 93)

27.11.2014 Štvrtok 34. týždňa
v Cezroč. období, Féria

16:30 Hertník (zdr., B. pož. na úmysel - č. 218)
Bartošovce (zdr., poďak., B. pož. pre rod.
17:30 Majdákovú - č. 1) - zápis prvoprijímajúcich detí!
- za účasti detí!

28.11.2014 Piatok 34. týždňa
v Cezroč. období, Féria

17:30 Hertník (zdr., pož. rod. Novákovej - č.
128) - zápis prvoprijímajúcich detí!
- za účasti detí!

29.11.2014 Sobota 34. týždňa v Cezroč. období, Alebo:
Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

07:15

30.11.2014 1. ADVENTNÁ
NEDEĽA [rok B, cyklus I.]

07:45

Hertník (za veriacich)

09:15

Bartošovce (+rodičia - č. 92)
KRST po sv. omši!
Hertník (+Ján, +Anna)

Hertník (zdr., poďak. pre Justínu - č. 263)
Odpust v KE - rekolekcie! (10:00 hod.)

10:45

14:00 pobožnosť
jazyková úprava: Edita Lazúrová

NOV. 2014

Odpustová slávnosť sv. Katarína Alexandrijskej

Vylož. Sviatosti Oltárnej o 13:00 hod.
záver 17:00 hod.+Euch. pož.
Hertník (zdr., poďak. pre Matúša - 30 rokov - č. 253)
- odpustová slávnosť!

- požehnávanie adv. vencov!

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ
HERTNÍK

M.S.

Pre mňa, nového duchovného otca farnosti Hertník, to bol prvý odpust, „kermeš“. Patrí sa, aby sv.
omšu celebroval a ohlasoval Božie slovo nový duchovný správca. Ja som sa z úcty a vďačnosti rozhodol pozvať na odpustovú slávnostnú sv. omšu Mons. doc. ThDr. Mariána Čižmára, PhD., duchovného správcu Stakčína. Aj keď časový rámec kázne lámal rekordy, prednesená homília malá svoju
hĺbku, bola silnou výpoveďou o vernosti Kristovej pravde, jeho slovu a cirkvi, cez poukázanie na
príklad sv. Kataríny Alexandrijskej a troch sv. košických mučeníkov.
Uvádzam myšlienky z kázne pre tých, ktorí počúvali , aby si túto chvíľu Božieho slova sprítomnili ako
aj pre tých ktorí sa tejto slávnosti nezúčastnili, aby sa im Božie slovo dostalo do pozornosti aj takouto písomnou formou.
Obsah kázne:
Nepredpokladal som, že budem ešte môcť v tomto kostole slúžiť sv. omšu a kázať pri takej významnej slávnosti, akou je táto dnešná. Vďaka pozvaniu Vášho duchovného otca Jaroslava, ktorý je
môj žiak z kňazského seminára v Sp. Kapitule, a tiež aj preto, lebo jeho korene sú po nebohom otcovi
v Ohradzanoch, kde som ja pôsobil ako správca farnosti, som nemohol odmietnuť jeho pozvanie
a prišiel som z najvýchodnejšieho kostola v SR, zo Stakčína, kde pôsobím od minulého roka ako duchovný správca.
Keď som sa pripravoval na toto dnešné stretnutie s Vami tu v Hertníku, zistil som, že som tu – ak ma
pamäť neklame – tretí raz počas môjho doterajšieho života. Prvý raz to bolo v roku 1978, v júni. Vtedy som bol kaplánom v Humennom a spolu s veriacimi som prišiel na pohreb duchovného otca
Františka Fabiána, ktorý tu v Hertníku pôsobil a ľudsky povedané – predčasne odišiel do večnosti
vo veku 58 rokov - druhého júna 1978. Druhý raz som sem zavítal v tomto roku, pred niekoľkými
týždňami, keď som navštívil Vášho nového pána farára. Dnes som tu tretí raz.
O Hertníku som počul a čítal veľa. Predovšetkým to, že tento kostol je spojený s dočasným uložením
telesných pozostatkov, dnes už troch svätých košických mučeníkov, ktorí boli pre katolícku vieru
a vernosť Cirkvi a pápežovi brutálne umučení v Košiciach 7.-8- septembra 1619, a ktorých telesné
pozostatky preniesla rodina palatína Žigmunda Forgáča a jeho manželka Katarína, rod. Pálfyová
v roku 1620 z Nižnej Šebastovej do nedávno postaveného kostola v Hertníku. Tu boli uložené až do
roku 1635, keď ich v zmysle rozhodnutia arcibiskupa a kardinála Petra Pázmanya preniesli do Trnavy.
My dnes svoju pozornosť zameriame na patrónku tohto farského kostola, sv. Katarínu Alexandrijskú, pannu a mučenicu, ktorej sviatok slávime.

Prečo slávime sviatky svätých? Prečo aj táto dnešná slávnosť sv. Kataríny? Sv. Bernard
z Clerveux v homílii na sviatok Všetkých svätých dáva takúto odpoveď: „... Svätí nepotrebujú naše
pocty, ani z našej nábožnosti nič nemajú. A že uctievame ich pamiatku, to je v každom prípade
v našom záujme, nie v ich. ...“
Kazateľ rozoberal život a mučenícku smrť sv. Kataríny a porovnával s dnešnými výzvami. Aj my
dnes nemáme páliť kadidlo modlám (bôžikom), ale prinášať obetu vernosti Ježišovi Kristovi a jeho
Cirkvi.
Aj my máme byť ochotní, ak to bude Božia vôľa, priniesť aj tú najväčšiu obetu, obetu vlastného
života. Sv. Katarína Alexandrijská to dokázala. Mala iba 18 rokov a z lásky ku Kristovi sa zriekla
sa všetkého. Umierala v mukách. Aj košickí mučeníci zomreli v mladom veku. Ani jeden z nich
nemal viac ako 40 rokov. Umierali v ukrutných mukách, no Krista neopustili, zostali verní jemu
i pravde, ktorú hlásal a ktorú oni odovzdávali iným. A to má byť aj naša úloha v dnešnom svete,
ktorý nemá pochopenie pre Krista, pre jeho náuku, pre večný život, vo svete, ktorý chce len pôžitok,
pocit slasti, moci, bohatstva, úspechu, zdravia. A čo bude potom, až sa toto všetko raz skončí? –
Túto otázku si väčšina nekladie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na záver pred požehnaním som sa poďakoval veľmi krátko a vyjadril som obdiv, že Hertníčania
majú vieru, oddanosť a lásku ku Kristovi a jeho cirkvi. Kostol bol zaplnený do posledného miesta.
Božie slovo končilo, keď kostolný zvon vyzváňal na Anjel Pána. Väčšina pozorne vydržala, pozorne
počúvala a po lícach tiekli aj slzy...
Spracované a krátené podľa prípravnej predlohy kázne o. Mariána Čižmára – o. Jaroslav Klič

Milostivý obraz Panny Márie v Kostole Najsv. Mena Ježiš a Mária
v Prešove- Nižná Šebastová - šírenie úcty (3. časť)
Už v predchádzajúcom čísle farského listu sme uviedli poznámku, že v kostole Najsv. Mena
Ježiš a Mária sa nachádzajú na hore uvedenom obraze rany, pričom plátno zostalo neporušené.
Ad 1. text: Toto odborné vyjadrenie z ikonografického a výtvarného hľadiska
nás len povzbudilo v náboženskom chápaní titulu obrazu, ktorým ho veriaci
vzývajú – Matka a Ochrankyňa.
Ad 2. text: Aspoň do r. 1949 tu musela byť živá a hlavne verejná úcta tohto
obrazu, keď aj cirkevná vrchnosť – generálny vikár, mu prejavil svoju pozornosť a priazeň. Po tomto roku sa úcta k obrazu udržala asi už len súkromným
spôsobom veriacich. Možno to považovať za korunováciu biskupskými korunkami? Korunku vykladanú vzácnymi kameňmi a strieborné vóta sme nechali chemicky ošetriť v zlatníctve a umiestnili do osobitnej priehľadnej
schránky pod Milostivým obrazom.
Ad 3. text: Nábožný nápis prosby vyjadruje túžbu ctiteľov obrazu po ochrane P. Márie.
Spolu s prof. P. Zubkom sme osobne navštívili Štátny archív, ktorý sa nachádza v bývalom
františkánskom kláštore v PO – N. Šebastovej, kde Historiadomus uvádza (texty sú písané už slovensky):

sebes – maď. znamená poranený,

7. VIII. 1634 sa konala posviacka základného kameňa kostola a kláštora, ktoré zasvätili Najsv. Menu Ježiš a Mária. Pričinila sa o to najmä K. Pálfyová

dokončený bol r. 1636,

27. VIII. 1638 bol kostol konsekrovaný a spolu s ním hl. oltár a 2 bočné oltáre








hlavný oltár bol privilegovaný od r. 1748 Pp. Benediktom XIV. (možnosť získavať odpustky),
kostolná veža mala 4 zvony a pod kostolom je 11 krýpt,
v čase od 19. – 26. VI. 1949 sa vo farnosti konali misie. Celá farnosť sa vyspovedala, konala
sa nočná poklona, zasvätenie B. Srdcu. Zakončenie misií bolo odpustom B. Srdca
a korunováciou obrazu, ktorú vykonal Mons. Ján Onderuv, generálny vikár,
pútnikov bolo toľko, koľko nepamätali ani najstarší veriaci a Július Varga zložil pieseň ku
korunovácii. Po korunovácii sa konal sprievod,
rozdalo sa 7000 sv. prijímaní, boli vytlačené obrázky ako sa Milostivý obraz vznáša nad kostolom spolu s modlitbou k P. Márii,
kláštor často navštevoval Msgr. Jozef Čársky. Do kláštora chodieval aj prešovský biskup bl. P.
P. Gojdič, ktorý tam mal svojho spovedníka. Napokon tam bol 2 týždne uväznený. Dodnes sa
zachovala cela, v ktorej bol väznený.
Mgr. Michal Paľovčík, kňaz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blahoželanie k narodeninám
Milý duchovný otče!
Boh nech je pred Vami a ukazuje vám správnu cestu.
Boh nech je vedľa vás, aby Vás zovrel do náručia a chránil.
Boh nech je za Vami a chráni Vás pred útokmi zlých ľudí.
Boh nech je pod Vami, aby vás zachytil, keď spadnete a vyslobodil vás z pasce.
Boh nech je vo vás a teší Vás, keď vás prepadne smútok.
Boh nech je okolo Vás a bráni Vás.
Boh nech je nad Vami a žehná Vám.
Pri príležitosti Vašich dnešných narodenín Vám v mene všetkých farníkov a v mene svojom chcem
popriať, nech Vás stále požehnáva dobrotivý Boh,
nech Vám Matka Božia a Vaši svätí patróni vyprosia mnohé milosti a požehnania.
Prijmite od nás tieto kvety, ktoré Vám dávame z úprimného srdca.
farníci z Hertníka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Duchovný otče,
život človeka je jedna veľká mozaika vyskladaná z každodenných starostí, radostí, úspechov, neúspechov, sklamaní, chorôb i bolestí, ale sú v nej aj chvíle, na ktoré si radi spomíname. Jednou z nich je aj
deň, keď oslavujeme svoje narodeniny. Práve zajtra si takýto deň pripomínate aj Vy.
Dovoľte mi preto v mene všetkých veriacich filiálky Bartošovce zablahoželať Vám, popriať do budúcich dní Vášho kňazského života veľa lásky, darov Ducha Svätého, síl a trpezlivosti, i dobrého zdravia vo Vašej veľmi zodpovednej práci pri spáse nesmrteľných duší. Naše želania, modlitby a obety sú
vložené aj do tejto kytice kvetov.
Všetko dobré!
farníci z Bartošoviec

Blahoželanie
Už bolo slovo na jazyku, zdá sa mi, nevhodné.
Kto v tomto vzácnom okamžiku to práve (alebo pravé) uhádne. Majte že sa dobre. Nech Vám žičí
Boh i svet. A veľa lásky, zdravia, Božieho požehnania Vám prajeme do ďalších liet. (budúcich rokov
života).

