RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ
HERTNÍK

29. týždeň v Cezročnom období , cyklus „A“

Oznamy:
1. Pán Boh zaplať za zbierku na rádio Lumen a na Misie.
2. S kňazom sa modlíme sv. ruženec spolu vždy pri druhej sv. omši, v čase ako začína sv. omša.
- Spovedám pred sv. omšou, aj po sv. omši. Stačí prísť.

20.10.2014
Pondelok 29.
týždňa v Cezroč. období,
Féria

17:30

Hertník (+Mária Bogdanová - II. úmysel ruž. bratstva)
Po omši ADORÁCIA! (35 min.)

21.10.2014
Utorok 29.
týždňa v Cezroč. období,
Féria

17:15

Bartošovce (+Štefan Šinaľ - 1. výr.)

18:15

Hertník (zdr., poďak., B. pož. pre rod. č. 48)

07:15

Bartošovce (za dar života a zdravie pre
Moniku Cenkú)
Hertník (+Rozália, +Ján)

22.10.2014
Streda 29.
týždňa v Cezroč. Období,
Féria
23.10.2014
Štvrtok 29.
týždňa v Cezroč. období,
Féria Alebo: Sv. Jána
Kapistránskeho, kň., Ľub.
spom.
24.10.2014
Piatok
29.
týždňa v Cezročnom období,
Féria
Alebo: Sv. Antona Márie
Clareta, bs., Ľub. spom.

08:00

17:30

Bartošovce (+Jozef - č. 92)
- za účasti detí!

16:30

Bartošovce (+Helena Gajdošová - 1.
výr.)
Hertník (+Rudolf - č. 64)
- za účasti detí!

25.10.2014
Sobota
29.
týždňa v Cezroč. Období,
Féria
Alebo: Panny Márie v
sobotu, Ľub. spom.

07:30
15:30

Bartošovce (za novomanželov Martin
Ferenc a Mária Kochmanová)

26.10.2014
TRIDSIATA
NEDEĽA V CEZROĆNOM
OBD. „A“
V noci z 25. na 26. októbra
sa mení čas. O 03.h. letného
času posúvame hodiny na
02.h. stredoeurópskeho času.

07:45
09:15
10:45

Hertník (+Jozef, +Andrej, +Helena)
Bartošovce (+Anna K. - vlastný úmysel)
Hertník (za veriacich)

TEXTY NEPREŠLI JAZYKOVOU ÚPRAVOU

Číslo 12

ˇ
HerBartnícek

Sobášna náuka! (16:00)

17:30

OKT. 2014

Hertník (zdr. Františky)
Sobášna sv. omša!

14:00 pobožnosť (H. a B.)

M.S.

Želáme si čo nám treba – pokoj zdravie, hojnosť chleba...
Dnešnú nedeľu slávime ako nedeľu misijnú. Aj v tomto úvodníku chcem ponúknuť pohľad na misie
cez ohlasovanie radostnej zvesti všetkým ľuďom ohlasovaním pravdy a Božieho poriadku. Misia
kňaza, správcu farnosti, spočíva v tomto základnom poslaní. Ohlasovať Božie slovo „vhod či
nevhod“. Kňaz je služobníkom Božej pravdy bez ohľadu na to, čo sa schváli v ľudskej spoločnosti:
napr. cez právomoc parlamentov. Nie všetko, čo sa premietne do zákonov spoločnosti, je správne. Na
priečelí svätyne hertníckeho kostola je napísané Svätého roka 1975: Zmieriť sa s Bohom a zmieriť sa
s ľuďmi. Hneď mi napadla doplňujúca myšlienka: Vytvoriť súlad s Bohom a s ľuďmi. Dnes sa
používa moderná forma vyjadrenia, vytvoriť harmóniu, ktorú hlásajú niektoré východné náboženstvá.
Máme misijnú nedeľu. Čo všetko to obnáša? Byť a žiť na Boží obraz. Vytvárať harmóniu s celým
stvorením, vážiť si Božie dary, chrániť prírodu a životné prostredie. Ako miestny kňaz, duchovný
správca, vnímam zodpovednosť za ohlasovanie Božieho poriadku a súladu so stvorenstvom.
Podnetom na napísanie týchto slov bola negatívna skúsenosť, keď som sa vracal z vyučovania
náboženstva. Cestou na faru som bol v šoku, až neskôr som si to uvedomil, čo sa stalo. Jeden starší
pán otvoril dvere osobného auta a z popolníka vyklepával ohorky cigariet na cestu. Oproti stáli žiaci
čakajúc na autobusový spoj. Aký dopad malo takéto konanie dospelého muža
– otca, starého otca, kresťana a človeka, „slušného a vychovaného“ človeka.
Veľmi jasný, vlastne podobný, keď žiaci našej miestnej školy si v iné dni
predtým krátili čakanie na autobus hádzaním jogurtov na steny autobusovej
zastávky. Strašné, neospravedlniteľné! Kňaz má ohlasovať pravdu aj vo
veciach morálnych. A nielen kňazovi to nie je jedno, ale aj miestnej
samospráve, občanom v obci. Prečo nám to nie je jedno? Aj keď niektorí
povedia: Čo sa staráš? Čo sa do toho miešaš? - Ani inkriminovaného človeka „občana“, či „kresťana“
a žiakov nechcem zavrhovať, ale napomenúť v duchu Desatora: „Chráň a staraj sa o život a majetok,
svoj vlastný, ale aj tých druhých.“ Jednej pani učiteľke spadol v autobuse lístok. Nikto to nevidel.
Ale povedala: „Aj keď to nikto nevidel, zodvihnem ho. V prvom rade ja, učiteľka, mám mať hrdosť
neurobiť zle, pretože z titulu autority mám morálne právo žiadať od iných neodhadzovať papieriky
a obaly. Každého zvádza byť pohodlný, nevšímavý a neohľaduplný. Ale ten „hore“ ma vidí a pozná
moje myšlienky.“ Ale my sa dnes nebojíme ani učiteľa, ani kňaza a ani Boha. Nemáme hanbu. Je
známy mediálny prípad, že dokonca matka príde do školy zbiť učiteľku, lebo ako matka nebola
spokojná s hodnotením svojho dieťaťa. Zvrátené. Veď aj zvieratá sa bijú, keď nemajú čo jesť.
Ak žiaci vyhodia do odpadkového koša zvyšok jedla alebo nepochopiteľne hádžu jogurty na steny
autobusovej zastávky, je to znak zvrátenej výchovy. Dieťa si neváži jedlo ako Boží dar. Chlieb si
predsa kúpi hotový v predajni. Nevie, že sa dorába v pote tváre. Ak ho rodičia nevedú k práci, aby
vedelo, že sa dorába v pote tváre, potom si jedlo neváži. A navyše, ak rodič dáva svojim deťom
všetko a nedá im pocítiť, čo je práca a povie: „Len sa uč!“, nie je to správne. Dieťa má najprv pomôcť
a potom sa učiť. Ak deti nebudú vedené k práci, tak nebudú ani poslušné ani zodpovedné. Nebudú sa
ani učiť, ani pracovať. Milí rodičia a starí rodičia, dajte svojím deťom pocítiť, čo je práca a primeraná
zodpovednosť za domácnosť.

Vážme si aj to, čoho máme nadbytok. A učme sa deliť s tými, ktorí nemajú nič alebo málo.
Dávajme nie z pocitu viny, výčitky svedomia, ale preto, že chceme dať. Lebo sme nekonečne
obdarovaní.
Dbáme o čisté dvory, tak dbajme aj o čisté humná, parky, lesy a cintoríny. Nevychovávame len
slovom, ale aj príkladom. Nevytvárajme skládky mimo určené miesta, neznečisťujme cintoríny
zapĺňaním kontajnerov „zdochnutým“ odpadom, nepáľme plasty vo svojich záhradách – ži a nechaj
žiť! Ak si starší vyžadujú úctu mladších, keď zlyhávame, tak akým právom nám táto úcta
prináleží?!
Ako váš duchovný otec vás prosím a žiadam, chráňme si svet okolo nás, zveľaďujme si životné
prostredie a vážme si Božie dary. Na tejto ceste si všetci buďme príkladom.
P.S.: Ježišove slová: „Ak vy budete mlčať, kamene budú kričať.“
Oľga B. a o. J. Klič – úpravené a krátené

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

KEĎ JE HUDBA MODLITBOU... „Zostúpiť do hlbokých a nádherných tajov hudby,
ktorá napomáha dôstojnejšiemu sláveniu oslavy Boha pri bohoslužbách, vyžaduje
otvorenosť viery a pokoru. Je potrebné odpútať sa od neprežívaného spievania a celý sa
vložiť do Božej oslavy. Treba sa učiť, ako počúvať Božiu hudbu a ducha klásť na prvé
miesto, keďže vtedy začne všetko spolu ladiť a zaznie hudba, v ktorej Boh nielen učí
a diriguje ale on sám JE hudbou. Toto je výzva k spoločnému chválospevu- potrebujeme
stále vnášať živého Ducha Svätého do našej liturgie, aby sa stávala posvätnou; inakšie
ostane hudba v našich kostoloch len prázdnymi notami.“ /S. Stolárik/
Čoraz častejšie sa stretávame v kostoloch so zmenšeným záujmom o pripojenie sa
k spevu. Každý nájde čosi, čo mu vadí na kantorovi. Alebo sme len leniví na to, aby sme
sa zapájali viac do sv. omše. Už dávno však sv. Augustín povedal: „Kto v kostole spieva,
dvakrát sa modlí.“ Každý sme niekedy unavený, chorý, zamyslený, no keby sa každý, kto
môže pridal k spevu a s radosťou volal „Teba, Bože, chválim!“, aký by to bol zážitok pre
všetkých, ktorí potrebujú duchovne povzbudiť, a aká by bola radosť nášho nebeského
Otca. Toto platí hlavne na sobášnych sv. omšiach, kedy aj „spevaví“ veriaci zrazu akoby
zabudli odpovedať kňazovi a spievať aj obyčajné amen. Všetkých s veľkou láskou
povzbudzujem k tomu, aby pravidelne nosili do kostolov JKS a pripájali sa k spevu. Pre
organistu je niekedy naozaj sklamaním, ak nacvičí novú krásnu pieseň, počas hrania
s ťažkosťou nastaví správne číslo, a napriek jeho snahe skoro nikto neotvorí spevník...
Toto je aj hlavným dôvodom, prečo vznikol tento príspevok – od roku 2006 nastali
v spevníkoch textové zmeny. Keďže máte poniektorí staršie JKS, môžete si ich prepísať
alebo vystrihnúť a vlepiť do spevníka. Ktorí už majú novšie vydania alebo si také kvôli
týmto zmenám v najbližšej dobe zakúpia, prosíme, aby otvárali knižky aj pri piesňach,
o ktorých myslia, že poznajú spamäti. Za pochopenie ďakujeme.
„V liturgii sa má používať vždy najnovšie schválené vydanie JKS. Staré strácajú
platnosť. Najnovšie texty piesní sú v notovanom vreckovom vydaní JKS od r.2006 a
majú prednosť aj pred kancionálom, ktorý sa tlačí oveľa zriedkavejšie. /Liturgická
komisia KBS/
JKS č.piesne 238/sloha 1. Bože, svetov mocný Pane....ktorý v tvojom svätom chráme
modlí sa tu ODPROSUJE za svoj blud.
JKS č.piesne 248/sloha 4. Včuľ NUŽ prijmi večný Bože, tú svätú obetu.
JKS č.piesne 255/sloha 1. Svätú obeť..By sme mohli omšu svätú vypočuť s pobožnosťou
SLÁVIŤ S VEĽKOU ZBOŽNOSŤOU

JKS č.piesne 484/ a) mimo veľkonočného obdobia:
1.Yzopom ma pokrop, Pane, a hneď budem čistejší. Umy dušu, a dostane odev svoj nad sneh
belší.Ref: Zmiluj sa nad nami, Bože, v nekonečnej milosti. Tvoje zľutovanie môže zotrieť
naše nečnosti.
2.Nech je Bohu Otcu sláva, Synu, Duchu Svätému. Nech sa úcta povždy vzdáva, večná
nech je česť jemu!
484/ b) vo veľkonočnom období:
1.Tiekla voda z pravej strany svätyne, aleluja! Krstom v nej sme povolaní k nevine, aleluja!
Ref: Zmiluj sa nad nami, Bože, v nekonečnej milosti. Tvoje zľutovanie môže zotrieť naše
nečnosti.
2.Bohu, že je dobrotivý, vďaky vzdajme srdečné! On je k nám vždy milostivý, včuľ i na
veky večné.
JKS č.piesne 217/ celá pieseň – schválený od r. 1996 ! Napriek tomu sme doteraz spievali
starý text, prosím o pozornosť.
1. Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba [:žiaru svetla pravého.:]
2. Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, [:svetlo srdca bôľneho.:]
3. Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše najsladší; [:ty sladké občerstvenie.:]
4. V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, [:v plači si potešenie.:]
5. Svetlo oblažujúce, naplň myseľ aj srdce, [:ľudu tebe verného.:]
6. Bez pomocnej milosti človek žije v hriešnosti, [:nie je v ňom nič dobrého.:]
7. Očisť, čo je skalené, zavlaž, čo je znavené, [:uzdrav, čo je zranené.:]
8. Ohni, čo je stŕpnuté, zohrej, čo je skrehnuté, [:naprav, čo je zblúdené.:]
9. Daruj svojim veriacim, s dôverou ťa prosiacim, [:svätú milosť sedmorú.:]
10. Daj za čnosti odmenu, daj smrť dobrú, blaženú, [:daj nám radosť trvalú.:]
Ref.: Príď k nám, príď k nám, Duchu Svätý, príď k nám, Duchu presvätý.
JKS č.piesne 172/ celá pieseň – platí to isté čo vyššie, budeme spievať už tento nový text
1. Stála Matka bolestivá, vedľa kríža ľutostivá, /keď na ňom Syn milý pnel.:/
2. Ach, tej Matke prežalostnej, zarmútenej a bolestnej, [: sedmorý meč v duši tkvel.:]
3. Ó, jak smutná, doráňaná, bola ona požehnaná [: Matka Syna Božieho.:]
4. Jak plakala a trpela , svätá Matka, keď videla [: muky Syna milého.:]
5. Ktože by z nás nezaplakal, keby videl, bolesť aká, [: je v jej srdci nevinnom.:]
6. Kto by nebol rozžialený, pozorujúc bolesť Ženy, [: ako trpí so Synom.:]
7. Pre hriech ľudu bezbožného vidí Syna mučeného, [: jak ho človek zbičoval.:]
8. Vidí, ako Syn milený, dokonáva opustený, [: dušu Otcu odovzdal.:]
9. Ó, ty, Matka, žriedlo lásky, nech prežívam bôľ tvoj ťažký [: a nech s tebou nariekam!:]
10. Nech mi srdce láskou planie, ku Kristovi neprestajne, [: veď on je môj Boh a Pán.:]
11. Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, [: hlboko mi v srdce vtlač.:]
12. Na bolestiach Syna tvojho, za mňa z lásky trpiaceho, [: nech mám podiel, v srdci plač.:]
13. Daj, nech s tebou plačem, kvílim a nech s Kristom spolucítim, [:kým len tuná budem žiť:]
14. Pod krížom stáť s tebou túžim, k tebe v žiali sa pridružím [: a chcem s tebou žalostiť.:]
15. Panna panien prevznešená, aj pre mňa si zúbožená, [: preto s tebou nariekam.:]
16. Daj, nech Kristovu smrť nosím, a na kríži účasť prosím, [: rany jeho uctievam. :]
17. Raň ma bôľmi Krista Pána, svätým krížom opoj aj mňa [: aj krvou Nevinného. :]
18. A pred večným ohňom chráň ma, pomáhaj mi, svätá Panna, [: v deň súdu posledného.:]
19. Nech je mi kríž útočišťom, Kristova smrť - život s Kristom; [: vyprosuj mi milosti.:]
20. A keď moje telo skoná, daj, nech moja duša spozná [: život rajskej radosti. :].
H.H.

