RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

25. týždeň v Cezročnom období , cyklus „A“

Oznamy:
- Misie BJ—viď plagát vo farskom liste.
- Odpust Obišovce - plagát
- Zo svadby Juraja a Viery (rod. Semanekovej) Vakulových obetovali na kostol 150, - eur.

22.9.2014 Pondelok 25.
08:00 Hertník (+Anna)
týždňa v Cezroč. období, Féria

ˇ
HerBartnícek

BJ - 18:00 (za veriacich– z 26neA)
misie

23.9.2014 Utorok 25. týždňa
v Cezroč. období
07:00 Hertník (+Ján, +Jana)
Sv. Pia z Pietrelčiny, kň.,
BJ - 18:00 (úmysel vl. - MUDr. P.)
Spom.
24.9.2014 Streda 25. týždňa v
Cezroč. Období, Féria

07:00 Hertník (zdr. rod. - č. 206)
07:45 Bartošovce (zdr. a pož. pre rodinu)

25.9.2014 Štvrtok 25. týždňa v
16:00 sobáš. náuka - liturgická
Cezroč. období, Féria
17:00 Hertník (za ružencové bratstvo)
18:00 Bartošovce (+Cyril,+rodičia a zosnulí
rod.)
- za účasti detí!
- po omši predkrstná náuka v
Bartošovciach
26.9.2014 Piatok 25. týždňa v
Spoveď v Osikove pred odpustom:
Cezročnom období, Féria
17:00 - 18:30
Alebo: Sv. Kozmu a Damiána,
muč., Ľub. spom.
18:30 Hertník (zdr., poďak., pož. pre Máriu a
Štefana - životné jubileá)
- za účasti detí!
27.9.2014 Sobota 25. týždňa v 07:30 Hertník (zdr., B. pož. rodiny - č. 245)
Cezroč. období
Prvopiatková spoveď Vaniškovce:
Sv. Vincenta de Paul, kň.,
09:00
Hertník - sob. omša (za novomanželov
Spom.
- več. omša z nedele!
15:00 Lukáš Vaňo - Ľudmila Harčarufková)
28.9.2014 DVADSIATA 07:45 Hertník (+Václav)
Š I E S T A N E D E Ľ A V 09:15 Bartošovce (+Pavol,+Anna,+Jozef a
CEZROĆNOM OBDOBÍ „A“
Marta)
Sv. Václava, mč. a sv. 10:45 Hertník (+Mária Harčarufková)
Vavrinca
Ruiza
a
spoločníkov, muč
14:00 pobožnosť
TEXTY NEPREŠLI JAZYKOVOU ÚPRAVOU

M.S.

SEPT. 2014
Číslo 8

Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ...
Lk 9, 58
Chcel by som sa vám poďakovať za vaše modlitby, obety a podporu počas už skoro troch
mesiacov pôsobenia vo farnosti Hertník. Osobitne moja vďaka patrí vám za vytváranie
dôstojného a útulného bývania na fare, ktorá zároveň slúži aj na úradné účely. Ešte pred mojím
príchodom sa vymenili staré okná za nové plastové. Upratali a vymaľovali sa izby na prízemí,
ktoré sú obývacou a administratívnou časťou. Zariadila sa pracovná izba, ktorá bude spojená
s privátnou izbou zasúvacou štvordielnou stenou. Do pracovnej izby sa urobila knihovnička,
pracovný stôl, zakúpilo sa kreslo, stojaca lampa, stropné svietidlo a vymenili sa staré vypínače
a zásuvky za nové. Izba bola vymaľovaná a novou farbou boli nastriekané radiátory. Rovnako sa
vymaľovala hosťovská izba, nastriekali sa radiátory, a odstránil sa starý obklad. Do obidvoch
izieb sa položila plávajúca podlaha. Do chodby aj do verandy sa položí dlažba, aj do časti
kuchyne, kde bude nová kuchynská linka s príslušenstvom. Kuchyňa a takisto kancelária sa
vymaľuje, nastriekajú sa radiátory a položí sa plávajúca podlaha. Vymenia sa interiérové dvere,
vymaľuje sa chodba a veranda. Do chodby sa nakoniec dá sadrokartónový podhľad s bodovým
osvetlením. Viac sa upravovať nebude. Pán Boh zaplať za trpezlivosť a podporu. Milodarov
nikdy nie je nazvyš. Kto by chcel podporiť, má možnosť!
Niekedy sa kňaz stretne s nepochopením úmyslov. Všetci
vedia, že je správne opravovať a skultúrňovať faru, na ktorej
sa 2-3 desaťročia nerobili podstatné úpravy. Žiada si to čas
a je potrebná postupnosť a kontinuita. Podnikatelia vedia, že
na začiatku sú väčšie vstupné investície, aby neskôr boli
zisky...
Nie je mojou vlastnosťou byť neskromný a náročný. „Viem žiť skromne a viem aj oplývať.
Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť“ (Flp. 4, 12).
V prípade hertníckej fary ide o vytvorenie dôstojných a reprezentatívnych podmienok pre pobyt
každého kňaza. Kňaz, ktorý ma bremeno zodpovednosti a požiada o finančné milodary, nikdy
nebude populárny, ale vy budete hrdí, keď príde iný kňaz a povie: „Krásne ste to zariadili, záleží
vám na vašej cirkvi.“ Každá rodina má dôstojné a pekné bývanie, a zo srdca Vám prajem... A na
celý dom ste na to zopár členov. A farská rodina ma koľko rodín a koľko členov...?! Bolo by
nemúdre šomrať a pochybovať o správnosti rozhodnutia. Hertnícka farnosť je v časovom sklze
čo týka aktuálnosti zveľaďovania farskej budovy. Isté interiérové práce sa musia vykonať naraz,
nie je možná postupnosť, aby som tu bol tri roky v prechodných podmienkach.
Mojím novým domovom je fara Hertník, do svojho rodiska prichádzam na návštevu. Ja
nebudem „rajzovať“ a nechcem byť neviditeľný vo farnosti. Chcem tu byť pre Vás a preto sa
potrebujem cítiť ako doma. Vy sa postarajte prosím o príjemný a dôstojný pobyt vo farnosti, aby
bol mojím domovom a ja sa budem starať zo všetkých síl a schopností o spásu vašich duší a v
neposlednom rade aj o vaše pozemské blaho.
o. Jaroslav Klič

Národná púť v Šaštíne - Stráže
V tradičný čas, sviatok Sedembolestnej Panny Márie v Šastíne, sa uskutočnila púť na miesto
zjavenia, ktorá má nielen pre veriacich veľký zmysel, pretože to, čo tam človek prežije, sa mu vryje
do pamäti a už sa tak ľahko nevymaže. Bolo to vidieť nielen na okoloidúcich, ale aj na
nezainteresovanom pozorovateľovi, napríklad v televíznych správach. Pokoj, pohoda medzi ľuďmi,
spolupatričnosť a vzájomná úcta, ohľaduplnosť. Hodnoty, ktoré sa čoraz viac vytrácajú v
každodennosti bežného života. .Na veľkých zhromaždeniach, či už v športe alebo inde, nebýva veľa
priestoru. Najviac ma potešila účasť nášho krajana, východniara, jeho excelencie kardinála Tomka,
človeka , ktorý spolu s kardinálom Korcom prežil veľa dobrého aj zlého (vo väzení, za komunizmu,
pri vydávaní samizdatov, známe sú ich knihy v podobe listov, aktivizujúce podzemnú cirkev a pod.)
V rôznych kútoch sveta sa pamätajú na jeho slová, ktoré nám majú čo povedať a stojí za to, aby pri
jubileu, akou bola táto výročná púť, sme si pripomenuli o to silnejšie puto, ktoré nás viaže k
Bohorodičke i k hodnotám, ktoré z tohto sviatku plynú... Cesta späť vlakom, v preplnených kupé
potom tak neprekáža.Bez incidentov, v pokoji, tak, aby človek mal čas a priestor zamyslieť sa najmä
vo svojom vnútri. Šťastný, neskorý príchod domov sa iste neudial bez pôsobenia našej Patrónky v
nás. Napriek ťaživej situácii, napĺňajúcej už takmer biblických sedem krízových rokov, ešte aj
vlakvedúca, sympatická mladá pani, riešila veľa problémov vo vlaku s úsmevom a zariadila pri 45
min. meškaní vlakov, že na nás čakali prípoje v Kysaku a Prešove na Bardejov a Humenné.
Zostal vo mne hlboký zážitok a odporúčal by som navštíviť toto pútnické miesto každému, kto bude
mať príležitosť, v deň všedný či sviatočný, lebo toto miesto je zdrojom pozitívnej energie, ktorú tak
potrebujeme v rodinách i na pracoviskách pri riešení každodenných problémov.

Ľudové misie
Bardejov 2014

pútnik z farnosti

KN – poďakovanie duchovnému otcovi bývalými farníkmi!
Vážený a milý duchovný otec Mgr. Jaroslav Klič, t.č. správca farnosti Hertník v dekanáte Bardejov,
pri príležitosti Vášho nedávneho odchodu z našej farnosti Žalobín nám dovoľte zo srdca vysloviť
úprimné poďakovanie za Vaše 13-ročné pôsobenie u nás. Úprimná vďaka za Vašu pastoračnú
činnosť na duchovnom poli, najmä za prípravu opakovaných svätých misií, duchovných cvičení.
Nemôžeme nespomenúť Vašu obetavú prácu s prvoprijímajúcimi deťmi a novomanželmi. Veľa úsilia
ste venovali rekonštrukcii farského kostola. Nech Vám dobrotivý Boh všetku námahu vynahradí
a odmení. Na Vašom terajšom pôsobisku Vám vyprosujeme veľa síl, zdravia a ochranu nebeskej
Matky Panny Márie.
S úctou v našej farnosti vítame nového duchovného otca Miroslava Kertisa. Prajeme mu veľa síl
v jeho pastoračnej práci. Bratstvo svätého ruženca a farníci zo Žalobína.
(141991)
KN č.34, roč. 129, 24. augusta 2014

—————————————————————————————————————————
Púť do Tylicza s dôchodcami
Po úspešnej púti na mariánske miesto do Turzovky sme sa zúčastnili v stredu 17.9.2014 púte
a poznávacieho výletu do Tylicze v Poľsku. Vyštartovali sme mikrobusom ráno o 08:00 hod. Na
„palube“ autobusu nás so šoférom bolo dvadsaťjeden. Organizátorom bol náš starosta Jozef Kapec,
duchovne sprevádzal náš duchovný otec Jaroslav Klič. Na začiatku sme sa v autobuse pomodlili
ruženec , korunku Božieho milosrdenstva a ostatné modlitby. Pán starosta príležitostne v priebehu
roka navrhol stretnutie do Tylicze. Hovorí: „Upútalo ma prostredie, kde je postavená Golgota
a krížová cesta.“ Na Golgote vidieť utrpenie Ježiša Krista. Na samom vrchole Golgoty je možnosť
vidieť kamene zo všetkých krajín Poľska, Európy, Austrálie... Zvláštnosťou sú citáty známych
poľských svätých, spisovateľov a vedcov. Potom sme navštívili kostol Narodenia Panny Márie.
Zriadenec nám za hudobnej znelky odkryl hlavný obraz na oltári. V kostole na vedľajších oltároch
sme si mohli uctiť relikvie sv. Kingy, sv. Jána Pavla II., sv. Faustíny a ešte jedny ostatky. Navštívili
sme aj pôvodný starší kostol zasvätený sv. Petrovi a sv. Pavlovi. Tam sme si nakúpili pamiatky. Na
spiatočnej ceste sme cestovali do kúpeľného mesta Krynice. Tam sme prežili relaxačné popoludnie.
Vrátili sme sa o 16:00 hod. s dobrými pocitmi a so zážitkom krásneho spoločentva.
info

Detská sv. omša v Bartošovciach a v Hertníku.
Akým veľkým pokladom a darom sú pre nás deti a mládež. Aké nádherné je vnímať ich pred
Ježišom. Deti vždy budú poukazovať na nebeského Otca aj svojim rodičom, ktorým nebeský Otec dal
deti do daru. Nezabudnuteľným zážitkom pre deti, aj pre kňaza a ostatných je zážitok spoločenstva.
Ako kňaz dostávam silu k obeti a každé dávanie sa v kňazstve ma viac a viac posilňuje. Pri sv. omši
sme ďakovali za úrodu.
info

