33. týždeň v Cezročnom období , cyklus „A“

Oznamy:
- Spovedám pred sv. omšou, aj po sv. omši. Stačí prísť.
- Účasť na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia (na Krista Kráľa). - Možnosť získať úplné odpustky.

17.11.2014 Pondelok 33.
týždňa v Cezroč. období,
Alebo: sv. Alžbety Uhorskej,
rehoľníčky (spomienka)

17:00 Bartošovce (+Jozef,+Veronika,+Andrej a
+starí rodičia)
18:00 Hertník (poďakovanie za dar života - vl.
úmysel)

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ
HERTNÍK

NOV. 2014
Číslo 16

ˇ
HerBartnícek
Sodomský syndróm

18.11.2014
Utorok 33.
týždňa v Cezroč. období,
Alebo: Výročie posviacky
bazilík sv. Petra a sv. Pavla
apoštolov
(ľubovoľná
spomienka)

07:30

Hertník (+Anna*)

19.11.2014 Streda 33.
týždňa v Cezroč. Období,
Féria

18:00
19:00

Hertník (+Ján, +Veronika)
Bartošovce (zdr., B. pož. pre Matúša a
súrodencov)

20.11.2014
Štvrtok 33.
týždňa v Cezroč. období,
Féria

17:30

Bartošovce (+Helena, +Jozef, +Ondrej č. 24)
- za účasti detí!

21.11.2014 Piatok 33. týždňa
v Cezročnom období, Alebo:
Obetovanie Panny Márie
(spomienka)

17:30 Hertník (+Žofia, +Ján, +Cyril,
+Ladislav)
- za účasti detí!

22.11.2014
Sobota
33.
týždňa v Cezroč. období,
Alebo: Sv. Cecílie, panny a
mučenice (spomienka)
- večerná omša je z nedele!

17:30

23.11.2014
TRIDSIATA
ŠTVRTÁ
NEDEĽA
V
CEZROĆNOM OBD. „A“
Krista Kráľa
(slávnosť)
- sv. Klementa I., pp. a mč.,
Sv. Kolumbána, opáta neslávi sa!

07:00 Bartošovce (zdr., poďak., B. pož. pre
Jozefa - 60 rokov)
08:00 Hertník (zdr., B. pož. rodiny - č. 263)

Uvádzam jednu šokujúcu informáciu. V Austrálii majú byť zo zdravotného poistenia
preplácané operácie na zmenu pohlavia! Zvrátené, neprípustné! Kam to všetko smeruje?
Dokedy sa bude zväčšovať táto lavína zvrátenosti a nemorálnosti?! Nenormálnosť bude
„normálnosťou“ a normálnosť „nenormálnosťou“. Každý, kto bude iný, bude
prenasledovaný!!! Možno prorocká vízia. Azda to nie je diskriminácia? Je diabolstvom za
ľudské zákony a právne kľučky ukryť zlo. Zjavná pravda (Boží zákon) je len v dejinách
ľudskou spoločnosťou tolerovaná. Keď zlo odhalí svoju tvár, vtedy je najsilnejšie a žiada si
obete. Až potom môže prísť obdobie mieru, pokoja a normálnosti. My sme zatiaľ na hrane.
Kam sa posunieme? Je potrebné urobiť krok viery ako Abrahám. Kráčať verne za Pánom
a nepozerať sa dozadu ako Lótova žena. Osud Sodomy a Gomory je posledným krokom
človeka, krokom od večnej Pravdy a krokom do priepasti záhuby.
Lebo čím je väčšia skazenosť,tým väčšiu vernosť od nás Boh očakáva.
o. Jaroslav Klič

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Farár zo Žakoviec vo Fričkovciach
Dňa 8.11.2014 navštívil Fričkovce známy kňaz Marián Kuffa, kde bol pozvaný na svätú
omšu a prednášku. Marián Kuffa je kňaz z malej dedinky Žakovce, kde sa stará o
bezdomovcov. Jeho homília sa niesla v znamení ,, kríža“ .Utrpenie a bolesť, ktoré
nemôžeme a nevieme zmeniť je kríž. Čo urobil Kristus, keď vyšiel hore na Kalváriu?
Nekopal do kríža, nehrešil, nepreklínal Nebeského Otca ... To, čo
urobil, šokovalo všetkých! Kľakol a pobozkal kríž .. Utrpenie sa
ti stane rebríkom do Neba, ak svoj kríž prijmeš. Keď sa nad tým
hlbšie zamyslíte, zistíte, aká obrovská je to pravda … Potom
rozprával poviedku o troch mužoch, ktorí niesli každý svoj kríž.
Ďalej otvorene vyjadril svoj názor na homosexuálov. Nazval ich
sériovými vrahmi, začo je pohľadmi neveriacich odsudzovaný.
Neskôr odpovedal na otázky ľudí v kostole. Keď mu v závere
tlieskal dlho celý kostol, pristúpil k mikrofónu a povedal: "Vždy, keď sa ma pýtajú, čo
robím, keď mi tlieskajú odpovedám: "púšťam SI VIDEO SO SVOJIMI HRIECHY. ČÍM
VIAC MI tlieskajú, TÝM VIAC MA TRÁPIA. KEĎ UŽ MÁME niekomu zatlieskať, TAK
NECH JE TO JEŽIŠ KRISTUS A MATKA BOŽIA. Nie nejaký farár .. PRETOŽE ČO JE
KŇAZ? KŇAZ JE LEN POTRUBIE. Aj ty si pamätaj dcéra moja, syn môj, že nie ty si
zdroj, ale ty si len potrubie, keď sa ti niečo podarí, ZDROJ JE BOH, inak ťa pohltí pýcha …

Hertník (zdr., poďak, B. pož. rod.
Patakyovej)

14:00 pobožnosť

M.S.

Barbora a Kristína

Milostivý obraz Panny Márie v Kostole Najsv. Mena Ježiš a Mária
v Prešove- Nižná Šebastová - šírenie úcty (2. časť)
Historické fakty sú prevzaté z dokumentu "Pamätnica vydaná z príležitosti posviacky
novopostavenej veže, jaskyne Matky Božej a reštaurovaného priečelia kostola v Nižnom
Šebeši - 6. VI. 1948".
Až tu som sa dozvedel, prečo je „Šebešský odpust“ práve na B. Srdce, aj keď to nie je
titul kostola. No tá zázračná udalosť stála za povšimnutie. Veď toľko svetových pútnických
miest si chráni svoju „zázračnú“ históriu a Cirkev má z nej veľké dobrodenia, prečo teda
nie v tejto farnosti? Okrem spomenutého textu z „Pamätnice“ som neskôr zistil ďalšie
skutočnosti z vyjadrenia Reštaurátorského ateliéru v Levoči ohľadom jeho histórie, čo
zatiaľ ešte nebolo veriacim zverejnené. Obsahuje 3 dôležité fakty:
1. text: „Oltárny obraz Madony prezentuje ikonografický typ materskej Panny Márie,
túliacej si v náručí spiace Dieťa, odeté v dlhom bielom šate. P. Mária je odetá v tradičnom
odeve – v červenom šate pod modrým plášťom, hlavu pokrýva rúška padajúca dole a voľne
splývajúca s plášťom. V tejto kompozičnej schéme prezentuje typ Panny Márie
ochrankyne, ktorá pod širokým plášťom ochraňuje svoje spiace dieťa.“
2. text: „Maľbu zdobia votívne predmety odliate z bieleho kovu – korunka na hlave
Panny Márie zdobená bielymi a rubínovými kameňmi. Text na podráme: Corona argentae
decoravit Msgr. Ioannes Onderuv vicarius generalis 26. Junii 1949. = Striebornou korunou
dekoroval Msgr. Ján Onderuv, generálny vikár, 26. júna 1949. Dieťa drží v rukách
plastické horiace srdce s vyrytými rokmi 1914 – 1917. K obrazu boli ešte doložené
polmesiac, menšia hlava, tri horiace srdcia a jedno srdce s vyrytým Kristovým
monogramom IHS, ktoré sú vzájomne uchytené na retiazke, ďalej tri samostatné nohy
a platnička so zobrazením hlavy z profilu.“
text: „V hornej časti obrazu je do bohato vyrezávaného rokajového rámu zakomponovaná
rokajová kartuš s latinským názvom s chronogramom: O sanCta et pIa VIrgo MarIa
respICe Charos CVLtorest Vos et a CVnCtIs perICVLIs nostrIs LIbera nos! = Ó, svätá
a nábožná Panna Mária, zhliadni na svojich ctiteľov a vysloboď nás z každého
nebezpečenstva!
Všetky 3 texty sa nachádzajú hodnoverne v 25 rokov Oblastného reštaurátorského
ateliéru v Levoči 1983 – 2008, str. 88 - 89. Okrem toho mám fotografie, ktoré dosvedčujú
rany na obraze, pričom bola porušená od guľky len maľba, ale nie plátno. Odhalili to
reštaurátorské práce, ktoré však rany pre nedostatok informácií zo strany kňazov o obraze
zašili. Zostali len fotografie.
Mgr. Michal PAĽOVČÍK, kňaz

----------------------------------------------------------------------------------------------------Katolíci bránia MANŽELSTVO, svoje práva a deti
PODSTATA MANŽELSTVA JE v kompatibilne intímnom spojení, z ktorého sa môže
počať dieťa, čoho sú schopní len muž a žena navzájom. Preto toto zjednotenie muža
a ženy patrí len do manželstva, lebo len ich celoživotný záväzok k vernosti je najlepším
miestom pre počatie a výchovu detí. Manželstvo požíva privilégia kvôli ochrane detí, nie
kvôli vzájomným citom muža a ženy. Hoci dvaja muži a dve ženy sú navzájom schopní
citov (to sú aj rodičia a deti, súrodenci, či priatelia), nie sú schopní sexuálne počať dieža.
Pohlavne nekompatibilné obcovanie je opakom manželstva. Sodomia, čo zahŕňa análne
a orálne ukájanie, nie je prejavom lásky ani medzi pármi toho istého, ale ani opačného

pohlavia. Milovať znamená chcieť dobro pre druhého a čo je dobro, je vpísané do
ľudského tela. Dizajn ľudskej sexuality je „naprogramovaný“ na trvalé a výlučné
sebadarovanie sa, otvorené pre počatie detí.

Registrované partnerstvá?
„Taký zákon by nútil kresťanov nielen súhlasiť, ale aj priamo napomáhať homosexuálnym
praktikám, čo je v rozpore s kresťanským učením. V skutočnosti zakladá diskrimináciu
kresťanov. Praktizujúci kresťan nebude môcť kandidovať na starostu, či zamestnať sa na
matričnom úrade, ak nechce napomáhať uznaniu homosexuálnych partnerstiev. Podobne
v súkromnom sektore budú kresťania nútení kolaborovať v poskytovaní služieb súvisiacich
s registráciou týchto partnerstiev. Takto sa v našej demokratickej spoločnosti dostanú
kresťansky zmýšľajúci ľudia do takej izolácie, akú nezažili ani za najhlbšej totality.“
(Stanovisko Rady KBS pre rodinu k návrhu zákona o registrovaných partnerstvách)

Pôvod a vývin homosexuálnej náklonnosti
Nikdy sa vedecky nepotvrdila genetický danosť „homosexuálnej orientácie“.
Dlhoročná psychiatrická prax poukazuje na kombináciu viacerých faktorov a vôle.
Príťažlivosť k tomu istému pohlaviu je podnietená najmä prostredím .
Ide o poruchu alebo zlyhanie tzv. psychosexuálnej identifikácie – človek sa
odmietne stotožniť s vlastným pohlavím pre odmietanie rodiča toho istého pohlavia
z dôvodu nejakého je zlyhanie – chýbal, z neužíval, bol príliš tvrdý a pod. Nenaplnená
túžba po prijatí u človeka, ktorý je z nefunkčnej rodiny, ho môže viesť v homosexuálnom
prostredí k rozhodnutiu pre homosexuálny štýl života. Homosexuálna propaganda zmätie
aj mladých, ktorí v predtínejdžerskom veku prirodzene nejavia záujem o druhé pohlavie. I
neviazaný sexuálny život môže viesť cez sklamania či experimentovanie s sodomistickým
praktikám. Pod politickým nátlakom psychiatri na Západe odmietajú psychoterapeutickú
starostlivosť týmto osobám a poskytujú len tzv. utvrdenie v homosexuálnej orientácii. Iní
odborníci zas vykazujú dostatočnú úspešnosť terapie (v porovnaní s inými poruchami).
„Preto (lebo odmietli uznať Boha a chváliť Ho) ich Boh vydal napospas hanebným
vášňam. Lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj muži
zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému;
muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje
poblúdenie.“ (Rim 1:25-27)
„ „Sexuálna orientácia“ nepredstavuje kvalitu v porovnaní s rasovým, či etnickým
pozadím v prípade nediskriminácie. Na rozdiel od týchto je homosexuálna orientácia
objektívne porucha a vyvoláva morálnu obavu.
Toto sú oblasti, v ktorých nie je nespravodlivé brať do úvahy sexuálnu orientáciu, napr.
adopcia detí alebo pestúnska starostlivosť, zamestnávanie učiteľov alebo atletických
trénerov, vo vojenskom nábore ... Tam diskriminácia je nielen dovolená, ale povinná.
Započítanie „homosexuálnej orientácie“ medzi tie aspekty, na základe ktorých nie je
legálne diskriminovať, môže ľahko viesť k uznaniu homosexuality ako pozitívneho zdroja
ľudských práv ... môže ľahko viesť, ak nie automaticky, k legislatívnej ochrane
homosexuality. Koncept diskriminácie je stále viac rozširovaný a tak postupne môže zákaz
diskriminácie prerásť do obmedzenia slobody názoru a náboženskej slobody. Veľmi skoro
nebude možné povedať, ako sa učí Katolícka cirkev, že homosexuálna príťažlivosť je
objektívna porucha v štruktúre ľudskej existencie.“
(Dokument Svätej kongregácie pre doktrínu viery pod vedením kardinála Jozefa Ratzingera z 22.júla 1992
občianske združenie Centrum pre bioetickú reformu - www.pravonazivot.sk

