24. týždeň v Cezročnom období , cyklus „A“

Oznamy:
- Púť dôchodcov - Poľsko - ružencovej Panny Márie.
- Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň.
Obsah: Poďakovanie za úrodu.
- Pán Boh zaplať chlapom za kosenie farskej záhrady.
-Na detských sv. omšiach bude ďakovanie za úrodu.

15.9.2014
PONDELOK 24. 07:45 Hertník (za rod. Demjaničovú - vl.
týždňa v Cezroč. obd.
úmysel)
09:15 Bartošovce (zdr.,pož. pre Petra s rod.)
SEDEMBOLESTNEJ PANNY
Hertník (zdr., milosti, dary D. Sv. pre rod.
MÁRIE, SLÁVNOSŤ
- VÝR. BISK. VYSVIACKY JOZEFA
10:45 Mačejovú)
KARD. TOMKA.
14:00 pobožnosť v kostole!
16.9.2014 Utorok 24. týždňa
vCezroč. Obd.
S v . 18:00 Hertník (+Filip, +Justína, +Magdaléna - č.
Kornélia,pp.,Cyprián, bs.,
10)
mučeníkov, Spom.
17.9.2014 Streda 24. týždňa v
Cezroč. Obd, Féria Alebo:
Sv. Róberta Bellarmína, bs. a
uč. Cirkvi, Ľub. sp.,

úmysel z Hertníka na púti s dôchodcami
v Poľsku (+Rudolf*)

CELODENNÁ POKLONA!
06:30 vylož. Sviat. Oltárnej v Hertníku
18.9.2014 Štvrtok 24. týždňa
záver.+Euch. pož. 16:45
v Cezroč. Obd., Féria
17:00 Hertník - sv. omša (+Milan, +Anna,
Alebo: Sv. Januára, bs. a
+Rudolf, +Andrej a zosnulí rod.)
muč., Ľub. spom.
06:45 vylož. Sviat. Oltárnej v
Bartošovciach-záver.+Euch. pož. 17:45
Bartošovce - sv. omša
18:00 (+Ľudovít,+Justína,+Ondrej,+Mária) )
- za účasti detí!
20.9.2014 Piatok 24. týždňa v 17:00 Bartošovce (za ružencové bratsvo)
Cezroč. Obd., Féria
18:00 Hertník (+Anton,+Helena,+Jozef,+Anna)
- za účasti detí!
21.2014 Sobota 24. týždňa v 07:30 Hertník (+Jozef,+Jozef,+Helena, +Peter a
Cezroč. Obd, Sv.Ondreja
zosnulí rod.)
Kima Tasegona, kň., Pavla
Chonga
Hasanga
a
spoločníkov, muč., Spom.
- več. omša z nedele!
22.9.2014 25. NEDEĽA V 07:15 Hertník (za veriacich)
CEZROĆ. OBD. „A“
09:15 Bartošovce (+Emil a členovia rodiny)
Sviatok sv. Matúša, ap. a ev., 10:45 Hertník (zdr., B.pož.,poďak. Juraj—70 r.)
sa neslávi!
14:00 pobožnosť
TEXTY NEPREŠLI JAZYKOVOU ÚPRAVOU

M.S.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ

HerBartnícek
ˇ
Výchova v školách

SEPT. 2014
Číslo 7

Odjakživa boli školy centrom vzdelania, duchovnosti a osvety. Tvorili základ kultúry a
národnej identity. Čím menší národ, tým väčšia dôležitosť škôl.
Mnohí svedčia, že školstvo, pred rokom 1989, pred „nežnou“
revolúciou, keď padol komunistický systém, bolo na vysokej
úrovni. Štáty ako napr. Japonsko obdivovali výchovnovzdelávací systém v našom školstve. Mnoho sa odvtedy zmenilo.
Učiť a vychovávať dnes nie príťažlivé... Pamätám si na svojich
učiteľov ako mi utkveli v pamäti, pretože boli autority –
profesionálne, ľudské a morálne. Vedeli, chceli a dokázali
naučiť. Z pohľadu mojej skúsenosti učiť deti náboženstvo v
škole je pre mňa príležitosťou byť sprievodcom mladého človeka v živote. Byť naporúdzi v
otázkach hľadania zmyslu života, byť pomocníkom na ceste vytrvania v dobre. Dôležité je
vytvárať vzťah – byť otcom a priateľom zároveň. A navzájom tvoriť spoločenstvo. V školách
i v rodinách nemáme čas na deti a mládež, nie sme autority a na druhej strane sa stráca
disciplína, zmysel pre poriadok a nezáujem o ponúkané osvedčené hodnoty, pretože spoločnosť
dovolila, aby do života ľudí vstúpili povrchné hodnoty.
Ten, kto vychováva i vzdeláva, musí mať lásku k tomuto povolaniu. S ešte väčším
zápalom prekonáva všetky prekážky a obmedzenia. Aj nevďačnosť a neocenenie zvyšuje cenu
zásluh za odovzdanú múdrosť života. O to viac podporujme a modlime sa za tých, ktorí tvarujú
ľudské duše intelektuálnym a duchovným spôsobom. Pán Boh zaplať obetu života tým, ktorí
učia a vychovávajú.
o. J. Klič
...........................................................................................................................................................
Arcidiecézne stretnutie Modlitieb matiek (MM)
Dňa 9.9.2014 sa uskutočnilo celodiecézne stretnutie MM v Bazilike sv. Egídia v Bardejove.
Dopoludnia sa zišli všetky koordinátorky z celej diecézy spolu s
hlavnou koordinátorkou MM p. Jankou Pajanovou.
Popoludňajšieho stretnutia sa zúčastnili mamy od Košíc až po
Bardejov. Všetkých privítala naša koordinátorka za Bardejov,
Marta Kotorová, a potom slovo odovzdala Janke Pajanovej,
ktorá vyslovila radosť nad množstvom matiek, ktoré sa zišli v
Bazilike. Celé sa to začalo modlitbami matiek a v závere každá
mama dostala papierové krúžky, na ktoré sme sme písali mena
svojich detí, vnúčat, manžela a kňaza. Postupne sme ich
odovzdávali do košíka, ktorý bol položený na stolíku pred
oltárom a predstavoval Božiu náruč.Ďalej nasledovala sv. omša, ktorú slúžil bardejovský dekan
Mons. Pavol Marton. V homílií sa prihovoril všetkým prítomným matkám a poukázal na silu
modlitby ako takej. Aj keď niekedy sa nám zdá, že sa dlho modlíme a výsledok neprichádza,
dôležité je vytrvať. Potom nasledovala adorácia za účasti p. kaplána.

Celú adoráciu viedla Janka Pajanová a ďalšie dve koordinátorky ktoré ďakovali a chválili Boha za
Modlitba za čistotu:
všetky mamy, za všetky milosti, ktoré sa cez modlitby matiek dostali a prosili o nové, aby pán
požehnával všetky mamy, ktoré sa modlia za svoje deti. Stretnutia modlitieb matiek sa zúčastnilo veľa Bože môjho života a Pane milosrdenstva! Ďakujem Ti za svoj život a za všetko, čo si mi nezaslúžene
mladých mám, ktorým sme sa potešili všetci. Modlili sme sa aj za nové skupiny Modlitieb otcov a detí daroval a ešte daruješ. Ty sám vieš aj o mojich problémoch. Pokorne Ťa prosím, odním odo mňa moju
viery.
Verím,
že
aj
v
našej
farnosti
raz
vzniknú
modlitby
otcov. slabosť, ktorá ma trápi. Sprav silnou moju vôľu, aby som dokázal odolávať vlastným slabostiam i
pokušeniam a nástrahám diabla. Nech je moja duša čistá a veselá, aby som už teraz zakúsil radosť z
M.B. toho, že ma máš rád a chceš ma urobiť svätým. Pomôž aj ostatným, ktorí sa boria s problémami
podobnými tým mojim, aby sme sa raz všetci zišli tam u Teba. O to Ťa prosím skrze Ježiša Krista
Marián Kuffa je svätý kňaz...!
Veľmi som váhal, či sa vôbec púšťať do tejto horúcej témy. Avšak povzbudený príkladom svätca - nášho Pána. Amen.
sv. Jána Krstiteľa, ktorý položil život za to, aby svedčil o pravde, som sa rozhodol do toho ísť a napísať Svätá Mária, matka najčistejšia, svätá Mária Magdaléna, svätý Hieronym, svätý Augustín, svätý anjel
strážca, orodujte za mňa.
veci s odvahou, tak ako ich cítim. Napriek reakciám, ktoré si viem dobre predstaviť...
V prvom rade treba povedať, že vyjadrenie M. Kuffu v známom videu nebolo z jeho strany dobre ....................................................................................................................................................................
Modlitba za môjho chlapca:
vysvetlené a z našej strany správne pochopené... Určite v ňom
M. Kuffa nemyslel sekundárnych homosexuálov ako masových
Nebeský Otec, poslal si mi do cesty človeka, ktorému chcem venovať svoje srdce a s ktorým chcem
vrahov vo fyzickom zmysle slova, ale duchovnom a morálnom...
uzavrieť manželstvo. Bedli nad ním. Pomôž mu byť veriacim, múdrym a rozhodným človekom. Daj
Nebojuje proti ľuďom, ale proti hriechu a morálnemu úpadku.
mu mužné srdce, aby sa nebál ťažkostí, ale aby ich zdolával s Tebou. Svätý Jozef, patrón mužov,
To si treba dobre uvedomiť!
chráň môjho chlapca od falošnej mužnosti. Nauč ho ovládať zmyselnosť a podrobovať vlastné telo
Zaráža však, koľko kompilácii, manipulácii, ohovárania a
službe pravej lásky. Daj, aby som sa mohla o neho bezpečne oprieť a prežiť s ním ďalšiu časť svojho
nenávisti sa zrazu spustilo na adresu tohto svätého kňaza.
života. Amen.
Pýtam sa, aké kritérium zobrať do úvahy na spoznanie pravdy o
osobe? Kritérium, ktoré nám ponúka Biblia je: “... po ovocí ich
....................................................................................................................................................................
spoznáte.“
Modlitba za moje dievča:
Aké je teda ovocie kňaza Mariana Kuffu?
Nebeský Otec, ďakujem Ti za to, že som stretol toto dievča. Požehnávaj ju a urob, aby jej bolo so
Tento kňaz sa stará o viac ako 250 bezdomovcov, narkomanov, prostitútky, ľudí postihnutých fyzicky, mnou dobre. Nedopusť, aby som jej niekedy ublížil. Priprav ju do úlohy ženy a matky. Chráň ju od
či mentálne (medzi nimi aj mnohých homosexuálov)... Sú to ľudia o ktorých nemá nikto záujem...! On pokušenia. Daj, aby mi bola verná a milovala ma čistou láskou. Nech v službe našej budúcej spoločnej
nikoho z nich neodmietne! Aj keď kapacity domov, ktoré vlastnoručné staval už dávno nestačia... rodine nájde svoju najdôležitejšiu úlohu tu na zemi. Nech sa necíti byť zviazaná záväzkami ženy a
matky, ale nech nájde v ich vernom plnení svoje šťastie a pokoj. Daj, aby bola trpezlivá, tichá,
Doslova sa zodiera pre týchto ľudí na pokraji spoločnosti... To si nikto nevšimol...?
láskavá, aby vniesla do rodiny Boží pokoj. Mária, nech Teba nasleduje, a ako Ty nech plní ochotne a s
radosťou Božie plány. Amen.
Niektorí sa neboja označiť tohto svätého kňaza za toho, v ktorom je veľa nenávisti k ľuďom... Aká
....................................................................................................................................................................
trúfalosť a slepota!
Modlitba pred čítaním Svätého písma:
Ako kňaz vám poviem, že som nestretol na Slovensku kňaza, ktorý by pre opustených ľudí a ľudí,
ktorých odkopla vlastná rodina a spoločnosť robil viac ako M. Kuffa. Ak takého poznáte, rád sa
nechám poučiť...
Je zarážajúce, ako ľahko dokážeme odsúdiť svätého kňaza za jedno nešikovné vyjadrenie.
Kto z vás, ktorí ho odsudzujete urobil pre homosexuálov viac ako on...?
Tým najväčším kritikom by som doprial, aby si odžili aspoň týždeň v jeho prítomnosti a v tom čo robí.
Myslím, že by veľmi rýchlo zmenili názor na tohto kňaza, pre ktorého by bolo oveľa jednoduchšie byť
niekde farárom a nemať všetky tieto starosti...
Poviem vám, v tom človeku je viac lásky, ako v ktoromkoľvek z nás... Ináč by tútoo prácu nerobil...
upravené
http://peterkuchar.blog.sme.sk/c/363890/marian-kuffa-je-svaty-knaz.html

Nebeský Otče, s vierou beriem do rúk Sväté písmo. Verím, že obsahuje slová, ktoré mi majú byť
svetlom na životnej ceste. Bože, Duchu Svätý, Ty si vnukol svätopiscom, čo majú napísať; prosím Ťa,
pomáhaj mi pochopiť všetky tieto slová a daj mi silu podľa nich žiť. Pane Ježišu, dvom emauzským
učeníkom horelo srdce, keď si im vysvetľoval Písmo. Rozohrej aj moje srdce láskou k Tebe, keď
budem čítať Sväté písmo a daj, nech Ťa stále hlbšie poznám. Svätý Cyril a Metod, vy ste prví preložili
Sväté písmo do reči našich predkov. Vyproste mi lásku k Svätému písmu a odhodlanosť stvárňovať
podľa neho celý život.
....................................................................................................................................................................
Modlitba po čítaní Svätého písma:
Bože Duchu Svätý, ďakujem Ti, že si ma viedol pri čítaní Svätého písma. Verím, že Ježiš Kristus je
PRAVDA. Posiľňuj ma v tejto viere. Ježiš Kristus je CESTA. Pomôž mi zachovávať všetky jeho
slová a nasledovať jeho príklad. Ježiš Kristus je ŽIVOT. Uč ma s úctou a láskou často prijímať sväté
sviatosti na udržanie a zveľadenie Božieho života vo mne. Panna Mária, nech na Tvoj príhovor a
podľa Tvojho príkladu vždy ochotne prijímam a v srdci zachovávam každé slovo, ktoré pochádza od
Boha.

