Oznamy:

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ
HERTNÍK

31. týždeň v Cezročnom období , cyklus „A“

- Z krstín na kostol obetovala rodina Tarasovitšová 80 eur.
- Spovedám pred sv. omšou, aj po sv. omši. Stačí prísť.

03.11.2014
Pondelok 31.
týždňa v Cezroč. období,
alebo Svätého Martina de
Porres, rehoľníka
(ľubovoľná spomienka)

Hertník (za ružencové bratstvo)

19:15

Bartošovce (+členovia rodiny - č. 60)

04.11.2014
Utorok 31.
týždňa v Cezroč. období,
Svätého Karola Borromea,
biskupa
(spomienka)

18:30

Hertník (+členovia ružencového
bratstva)
Bartošovce (vlastný úmysel ...................)

05.11.2014
Streda 31.
týždňa v Cezroč. období
alebo Svätého Imricha
(ľubovoľná spomienka)

18:30

06.11.2014
Štvrtok 31.
týždňa v Cezroč. období,
Féria
1. štvrtok v mesiaci!

17:00 Hertník (+kňazi farnosti Hertník)
18:00 Bartošovce (+Magdaléna, +Rudolf a
členovia rodiny)
- za účasti detí!
Prvopiatková adorácia!

07.11.2014
Piatok
31.
týždňa v Cezročnom období,
Féria

17:00 Bartošovce (+Jozef,, +Mária, +Karol,
+Helena)
18:00 Hertník (+Veronika M. - NOV.)
- za účasti detí!
Prvopiatková adorácia!

08.11.2014
Sobota
31.
týždňa v Cezroč. období,
al e bo Pan n y M ári e
v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

07:45

09.11.2014
TRIDSIATA
DRUHÁ
NEDEĽA
V
CEZROĆNOM OBD. „A“ Výročie
posviacky
Lateránskej baziliky
(sviatok)

07:45
09:15

1. piatok v mesiaci!

19:15

08:15

10:45

Číslo 14

ˇ
HerBartnícek

18:30

19:15

NOV. 2014

Poďakovanie za príspevky na opravu farskej budovy
„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste
urobili ...“ Mt 25, 40
Cez farský list sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
pričinili o zútulnenie pobytu na fare v Hertníku. Viem, že všetko niečo stojí, ale po
toľkých rokoch to bolo priam nutné. Mohol nastať aj havarijný stav, hlavne čo sa
týka elektriky, vody a pod. Aj keď sa mnohé veci urobili, mnohé sa už teraz javia
ako také, na ktorých ešte treba popracovať, aby som tu mohol žiť a pracovať pre
Vás všetkých. Viem, že mnohí si to neuvedomujete. Každý má svojich problémov
dosť. Postarať sa o rodinu, finančne ju zabezpečiť a žiť
určitým štandardom. Na duchovné veci nám zostáva len
málo času. V kostole pozorujem skoro stále tých istých ľudí,
nielen skôr narodených, ale aj mladších, ktorí prichádzajú aj
so svojimi deťmi. Ak človek chce, vždy si nájde čas. Som
vďačný za všetkých ľudí vo farnosti, aj za tých, čo nechodia
do kostola, alebo len poza .... . Odsudzujem hriech, ale nie človeka. V každom
z nás je Kristus a ja som zodpovedný za každého.
Ak niektorí ešte chcú prispieť na opravu fary, veľmi to uvítam, aby sa tie
základné veci dali do poriadku a ja aby som sa mohol naplno venovať len Vám.
Zatiaľ veľmi ďakujem pánom majstrom, ktorí urobili kus peknej robota a to:
Mariánovi Greifovi, Jozefovi Paňkovi, Romanovi Želinskému, Jozefovi Guttovi,
Jozefovi Kravecovi, Miroslavovi Geralskému a Štefanovi Cigľarikovi,
kostolníčkam a kurátorom. Poďakovanie si zaslúžia starostovia z Hertníka
a Bartošoviec, sponzori: Viliam Džubakovský a ďalší, ktorí nechcú byť menovaní
a všetkým veriacim, ktorí prispeli čiastkou 10,- EUR a viac. Nech im to Pán Boh
stonásobne vynahradí. Možno ste niektorí o tom ani nevedeli, ale aj takýmto
spôsobom máte možnosť prispieť čiastkou, ktorú uznáte za vhodnú. Všetkým
vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!

Hertník (+Andrej, +Mária, +Ján,
+Helena a zosn. rod.)
Bartošovce (+Ľudmila)

Hertník (+Ján, +Pavlína, +Emil,
+Ferdinand)
Bartošovce (za kňazov - NOV.)

Hertník (+Rudolf Kravec*)
Bartošovce (+Jaroslav, +Anna,
+Sebastian, +Mária)
Hertník (za veriacich)
14:00 pobožnosť
M.S.

za celú farnosť o. Jaroslav Klič
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Počas týchto dní môžeme získať úplné odpustky za našich zosnulých.
Čo musíme splniť?
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých (2. 11.) nábožne
navštívi kostol alebo kaplnku a 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 odpustkového úkonu, sa žiada splniť tri
podmienky: * svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), * sväté prijímanie
(najlepšie v ten istý deň),
* modlitba na úmysel Svätého Otca
(Otčenáš, Zdravas, Sláva Otcu). Je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť
k hriechu, aj ku všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia
predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
2.Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za
zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci,
raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. * *
* Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky. Využime možnosť pomôcť
dušiam v očistci k plnému spoločenstvu s Bohom v nebi. Viac pre svojich bratov
a sestry urobiť nemôžeme.
————————————————————————————————--

"Na dušičky pamätajme, z očistca im pomáhajme, budú nám tiež
pomáhať, keď budeme skonávať."
Náuka Cirkvi o posmrtnom živote hovorí, že po smrti má duša tri možnosti: buď
odchádza do neba, do pekla alebo do očistca - z ktorého sa neskôr dostane do
neba. Dňa 2.novembra si pripomíname všetky duše, ktoré sú v očistci. Tam si
totiž nemôžu sami pomôcť. Pomáhať im môžeme svojimi modlitbami a
odpustkami, ktoré môžeme v dňoch 1.-8. novembra pre nich získať. Tieto
duše síce majú odpustené hriechy, no v očistci si
musia odpykať následky za hriechy, teda, tresty.
Očistec je podobný pekelným mukám, no existuje v
ňom na rozdiel od pekla radostná nádej, že po
odtrpení všetkých trestov s istotou nasledujú nebeské
radosti.Duše trpiace v očistci označujeme ako Cirkev
trpiacu. Podľa sv. Tomáša Akvinského aj ten
najmenší trest v očistci je väčší ako najväčšie utrpenie tu na zemi. Znášaním
týchto trestov sa duša očisťuje. Každá duša po smrti nesmierne túži po Bohu. Aj
hlavný trest v očistci spočíva v tom, že Ho nemôže uvidieť, hoci by veľmi chcela.
Pomôžme dušiam v očistci aby oni potom z neba mohli pomáhať nám.
————————————————————————————————--

Bože, Otče najmilosrdnejší a najdobrotivejší, prosíme o Tvoju svätú milosť skrze
Tvojho milovaného Syna, Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista, a Jeho najdrahšiu
Krv vyliatu za ľudské spasenie, skrze Ducha Svätého, Tešiteľa všetkých verných
duší, a pre zásluhy a orodovanie preblahoslavenej Panny Márie
a všetkých Tvojich svätých, vzhliadni svojím milosrdným okom
na duše nachádzajúce sa v očistci, ktoré sa trápia pre svoje
hriechy, vysloboď ich, buď im milostivý a daj im večné
odpočinutie tam, kde sám kraľuješ v nebeskej výsosti s Tvojím
milým Synom a Duchom Svätým, aby Ťa mohli so všetkými
svätými chváliť, velebiť a oslavovať po všetky veky vekov. Amen.
Sviečka za nenarodené deti
Pri Spomienke na všetkých verných zosnulých si spomíname aj na deti, ktoré sa
nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate. Práve v tomto čase, keď sme citlivejší na
mystérium smrti, si uvedomme, že aj nenarodené deti žijú svoj ľudský život, a preto
ich musíme chrániť, pomáhať im a modliť sa za ich zdravie a narodenie. Vytvorme
si priestor na modlitbu za deti, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate,
ale aj za rodičov týchto detí, prípadne za tých, čo umelé potraty vykonávajú alebo
ich aktívne podporujú.
2. novembra sa všetci spojme v modlitbe pri sviečkach na úmysel ochrany
života. Umiestnime v tento deň do okien našich domovov horiacu sviecu ako
spomienku na zomrelé a usmrtené nenarodené deti a pomodlime sa modlitbu
za úctu k životu.
MODLITBA ZA ÚCTU K ŽIVOTU
Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, že si nám dal veľký dar
života. S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich
drahých zosnulých. Spomíname si aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli
násilnou smrťou ešte skôr, ako sa mohli narodiť. Teba, najláskavejší Bože, prosíme
o svetlo pravdy pre rodičov takto zabitých detí, ale aj pre tých, ktorí sa chystajú
svoje počaté dieťa usmrtiť, aby pochopili, že dieťa je tvoj dar, nie ich vlastníctvo.
Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí asistujú pri usmrcovaní
počatých detí, aby spoznali hrôzu svojho počínania, nespreneverovali sa svojmu
poslaniu a boli vždy na strane života. Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria
kultúru smrti. Zošli im svetlo pravdy, aby spoznali hodnotu každého ľudského
života a mali ho v úcte. Dobrotivý Bože, prosíme ťa za nás všetkých, aby sme s
tvojou pomocou, každý na svojom mieste a vo svojom povolaní, vydávali svedectvo
o kráse, vznešenosti a dôstojnosti ľudského života od počatia až po prirodzený skon,
a tak prispievali k šíreniu „evanjelia života“. Panna Mária, Matka Božia a naša
Matka, prihováraj sa za nás u svojho Syna, aby vyslyšal naše prosby, ktoré
predkladáme v tejto modlitbe. Amen.
(Prevzaté: http://www.forumzivota.sk/sviecka-za-nenarodene-deti)

