RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ
HERTNÍK

27. týždeň v Cezročnom období , cyklus „A“
Oznamy:
- S kňazom sa modlíme sv. ruženec vždy pri druhej sv. omši, v čase ako začína sv. omša.
- Spovedám pred sv. omšou, aj po sv. omši. Stačí prísť.

06.10.2014 Pondelok 27.
týždňa v Cezroč. období,
Féria Alebo: Sv. Bruna,
kň., Ľub. spom.
07.10.2014
Utorok 27.
týždňa v Cezroč. obd
Ružencovej Panny Márie,
Spom.
08.10.2014 Streda 27.
týždňa v Cezroč. období,
Féria

06:45

17:00

Bartošovce (zdr., B. pož. pre Vlada a
Martu)
18:00 Hertník (+Mária, +Viera a +členovia rod.)
- po sv. omši krstná náuka! (T.)
Bartošovce (vl. ú. - +Anna K. - SEPT.)
Hertník (zdr., poďak. a B. pož. pre Annu
08:00 Gregovú - 90 rokov)

07:15

17:30

Bartošovce (zdr., B. pož. za rod. č. 128)
- za účasti detí!

10.10.2014 Piatok 27. 16:30
Bartošovce (+Štefana, +Helenu, +Annu,
týždňa v Cezroč. období,
+Albína a +Ladislava)
Féria
17:30 Hertník (+Anna*- OKT.)
- za účasti detí!
11.10.2014 Sobota
27.
týždňa v Cezroč. Obd. Féria
Alebo: Panny Márie v sobotu,
Ľub. sp.- več. omša z nedele!

07:30 Hertník (zdr. rodiny č. 207)
15:00 sobášna sv. omša
Bartošovce (za novomanželov Františka a
Luciu)

12.10.2014 28. NEDEĽA V

07:45 Hertník (za dôchodcov z Hertníka)
09:15 Bartošovce (za veriacich)
10:45 Hertník (zdr., pož. pre Emíliu - 50 r.)
14:00 pobožnosť

CEZROĆ. OBDOBÍ „A“

TEXTY NEPREŠLI JAZYKOVOU ÚPRAVOU

Číslo 10

ˇ
HerBartnícek

07:30

09.10.2014

Štvrtok
27.
týždňa v Cezroč. Obd. Féria
Alebo: Sv. Dionýza, bs., a
spoloč., muč., Ľub. sp. Alebo:
Sv. Jána Leonardiho, kň, Ľub.

Hertník (vl. úm. - +Veronika M. - SEPT.)
Bartošovce (zdr., poďak. Cyril a Mária)

OKT. 2014

M.S.

Október – mesiac úcty k starším

S osobitnou pozornosťou sa obraciam na Vás, dôchodcovia, starí ľudia, starí
rodičia. Jeseň nám všetkým pripomína nezvratný proces starnutia, ale zároveň proces
dozrievania pre nebo. Dozreli ste životnou múdrosťou, máte čo rozdávať. Len aby
sme my, mladší, mali stále o Vašu múdrosť a skúsenosť záujem a prichádzali k nej
ako ku prameňu, načerpať potrebné sily, dostať rady, povzbudenia či usmernenia.
Dozreli ste ako dobré víno, z ktorého si stačí nabrať dúšok a prinesie veľký pôžitok.
Vychovali ste nás, svoje deti, ktoré už majú svoje deti. Dali ste nám všetko a
nezabudli ste na Boha. Aj keď ste boli svedkami viery v Ježiša Krista, s o to väčšou
bolesťou v srdci sa bojíte o svojich milovaných, ktorí nestoja o Božie dary. Áno, dali
ste všetko...! Ako píše vo svojom liste rodičom jeden chlapec: „Dali ste mi všetko, ak
ste mi nedali seba, nedali ste mi nič...!“ Aj keď Vaša generácia nemala veľa času na
svoje deti, Váš život bol naplnený svedectvom
spoločného života viery, lásky, svornosti a vernosti.
Obetovali ste sa pre rodinný život. Dnešným rodičom
chýba toto zázemie viery a rodinného života. Nikto
nemá na nikoho čas, v rodinách sa spoločne nemodlí,
nerozpráva a netrávi sa spoločne čas.
Dali ste všetko! Niektorí ste už jednou nohou vo
večnosti. Vaša modlitba a láska k Ježišovi nastavuje
nám mladým zrkadlo nášho života: ,,Keď ti niečo
chýba, chýba ti Ježiš.“ Do posledného dychu slúžite dospelým deťom. Pomáhate
materiálne, ste pestúni vnúčat... A keď vy raz zaľahnete a je potrebné sa o Vás starať,
málokto sa dokáže tak obetovať (aj za cenu straty práce, odhodenia svojich plánov),
aby vám aspoň sčasti splatil Vašu lásku, ktorá nemá hraníc. Zostaňte verní svojmu
celoživotnému poslaniu „rodiť“ v bolesti a utrpením zachraňovať. Nech
prostredníctvom Vášho svedectva sa raz aj my odhodláme byť ako Ježiš, „bytím pre
všetkých“. Nech Vám naša nebeská Matka, Sedembolestná Panna Mária, vyprosí
večný život s Ježišom.
o. Jaroslav Klič

Staroba naša každodenná
Staroba je toľkoraká, koľkorakí sú ľudia. Každý máme svoj životný román plný
trápenia i radosti od detstva, mladých liet, roky vrcholu aktívnej práce i času, keď
si uvedomujeme, aké je to všetko relatívne... Sila,
zdravie, plány, nádeje i nesplnené túžby... Ako
prežívať dni šedín i zbrázdených tvárí? Tak, ako
sme prežívali celý svoj aktívny život. Nevzdávať
sa, byť usmiati, vľúdni, trpezliví aj sami so sebou,
lebo všetko nám už dlhšie trvá. Nohy oťaželi,
ruky stŕpnuté, nič netrvá večne. Skúsiť aj poradiť,
ak o to niekto z blízkych stojí. Skúsiť aspoň vnúčatám rozprávať o prežitom živote,
ak nedajú prednosť počítaču. A ak nám už z rúk všetko padá, tak popracovať s
ružencom v ruke nielen teraz v mesiaci októbri. Modliť sa i za tých a byť im
vďační, čo nám pomáhajú, majú k nám úctu i vľúdne slovo a čas vypočuť si naše
životné skúsenosti i omyly.
Dobrotivý Otče, daruj nám starším každý deň trocha radosti a úsmevu aj cez
záujem našich blížnych.
B.D.

Čo je výchova?
Výchova je to, čo v človeku zostane, aj keď zabudol, čo sa naučil.
Istý Sparťan kúpil dve šteňatá ušľachtilej rasy. Jedno
rozmaznával, kŕmil ho maškrtami a vyberanými jedlami. Druhé
malo prísnu výchovu – presne odmerané jedlo, pravidelný
výcvik na obratnosť v love. Keď zo šteniat vyrástli dva veľké
psy, priviedol ich na námestie. Mnohí ľudia ich obdivovali.
Sparťan postavil pred oboch psov dve nádoby s mäsom. Len čo
začali žrať, otvoril vrece a vypustil zajaca. Pes, ktorého
vychovával prísne, nechal jedlo a bleskovo začal prenasledovať
zajaca. Druhý pes hltavo žral ďalej. Kto je zvyknutý na povinnosť a obetu, vždy je
ochotný a veľkodušný a vie, čo má robiť.
Ako my vychovávame ľudské mláďa? Naše deti a vnúčatá. K úcte a zodpovednosti?
Či ich od mala vychováva obrazovka televízie, počítače, aby sme mali pokoj? Už
sme privítali nový kalendárny rok, teda aj novú šancu na zmenu. Aj možnosť mnohé
napraviť, ak sa ešte dá. Veď vraj nikdy nie je neskoro.
prevzaté a spracované

B.D.

