23. týždeň v Cezročnom období , cyklus „A“

Oznamy:
Dňa 9.9.2014 v kostole sv. Egídia v Bardejove sa uskutoční celodiecézne stretnutie Modlitieb
matiek, na ktorom bude prítomná aj hlavná koordinátorka Janka Pajanová. Stretnutie sa začne o
15.00 hod. adoráciou pred Sviatosťou oltárnou, potom bude nasledovať sv. omša a modlitby matiek,
ktorých sa môžu zúčastniť všetky mamy, nielen tie, ktoré sa pravidelne stretávajú.
- Z titulu veľkého sviatku Narodenia Panny Márie, môžeme svätiť z našej lásky a úcty k
Panne Márie. V Bartošovciach svätíme povinne, je to titul chrámu - odpust!
- Zo svadby novomanželov Ľubomíra a Ivana (Lazúrová) obetovali na kostol 100 eur.
- Povzbudzujem vás v nedeľu na kalvársky odpust Povýšenia sv. Kríža v Bardejove.

08.9.2014 NARODENIE
PANNY MÁRIE, Sviatok

17:30 Bartošovce (+Jozef a rodičia)
18:45 Hertník (zdr., B. pož. Márie - č. 101)

09.9.2014 Utorok 23. týždňa 17:15 Bartošovce (+rodiča a starí rodičia - č. 117)
v Cezroč. Obd., Féria Alebo:
Sv.Petra Clavera,kň., Ľub. sp. 18:30 Hertník (+rodičia)
10.9.2014 Streda 23. týždňa v
Cezroč. období
07:15 Hertník (zdr., pož. rodiny - č. 270)
11.9.2014 Štvrtok 23. týždňa 17:00 Hertník (+Jozef)
v Cezroč. období, Féria
18:00 Bartošovce (+Mária, +Michal, +Štefan a
členovia rodiny)
- za účasti detí!
12.9.2014 Piatok 23. týždňa v
Cezročnom období, Féria
18:00 Hertník (+rodičia +Rozália, +Ján)
Alebo: Najsv. mena Panny
- za účasti detí!
Márie, Ľub. sp.
13.9.2014 Sobota 23. týždňa 07:30 Hertník (+Václav *)
v Cezroč. období
Sv. Jána Zlatoústeho, bs. a 16:00 sobášna omša Hertník (za novomanželov
Vakulových - Juraj a Viera)
uč. Cirkvi, Spom.
- več. omša z nedele!

TEXTY NEPREŠLI JAZYKOVOU ÚPRAVOU

HerBartnícek
ˇ
Narodenie Panny Márie nám prinieslo spásu

SEPT. 2014
Číslo 6

V našich farnostiach je slávenie narodenia Panny Márie veľkým
sviatkom. Do mnohých kostolov putuje veľké množstvo ľudí, ktorí
tak vzdávajú úctu nebeskej Matke. Tieto púte posilňovali vieru
Božieho ľudu v časoch totality. V dekanáte, v ktorom som pôsobil,
sa úcta k Panne Márii šírila cez pútnické miesto pavlínskeho
kostola Narodenia Panny Márie, dnes už baziliky minor. Púte na
pútnické mariánske miesta posilňujú vieru kresťanov a obnovujú
národ. Svätý otec Ján Pavol II. pri otvorení Mariánskeho roku na
sviatok Zoslania Ducha Svätého o polnoci zo soboty na nedeľu 7. júna 1987 za účasti vyše stotisíc
veriacich na Svätopeterskom námestí, medzi iným vyhlásil: „O svetových dejinách sa nerozhoduje
v Moskve, vo Washingtone, Berlíne, Ríme či Londýne, ale v mariánskych svätyniach, tam, kde sa
nábožný ľud modlieva.“
Prečo je Panna Mária tak dominantná vo viere Božieho ľudu? Lebo porodila Ježiša Krista,
Spasiteľa sveta, knieža Pokoja. Prijala jeho život, božský život, aby sme sa „jeho chudobou
obohatili“. Prijala aj jeho smrť na dreve kríža, trpela s Ním a tým spolupracovala na diele vykúpenia.
Pod krížom Mária drží v náručí mnohých synov, ktorí zomierajú duchovnou smrťou. Panna Mária
plače aj dnes, lebo, jej synovia a dcéry trpia, zomierajú, sú mŕtvi... Čo ich robí nešťastnými? Čo ich
vháňa do umierania, čo im spôsobuje smrť? Je to život bez Boha, bez božích zásad a noriem.
Kresťanstvo berieme nie ako živú skutočnosť, ale ako tradičný prvok, sviatočnú príležitosť. Na
mnohé krízy – manželstva, rodiny a spoločnosti treba reagovať vernosťou vo viere, zintenzívniť
modlitbu, pokračovať v úsilí o podporu rodín, rozvinúť sviatostnú pastoráciu. V ľudských srdciach
chýba túžba po Bohu a božích daroch. Po rokoch ateizácie prišli časy, keď ľudské srdcia nahlodáva
kvas konzumizmu, hedonizmu, laicizmu a relativizmu... Stali sme sa ľahostajnými v kresťanskom
živote. Panna Mária je hviezdou na našej životnej ceste, vždy bude ukazovať správny smer
v búrkach a dezorientáciách života a jej syn, Ježiš Kristus bude vždy nádejou, keď ľudia stratia
zmysel života. Prosme Máriu, aby nás včas vrátila na správnu cestu. Nech naša mariánska zbožnosť
a úcta k Márii je príčinou našej záchrany.
o.Jaroslav Klič
............................................................................................................................................................

Púť do Turzovky

14.9.2014 24.NEDEĽA V 07:15 Hertník (+Anna K. -AUG.- vl. úmysel)
CEZROĆNOM OBDOBÍ 08:45 Bartošovce (zdr. rodín)
„A“
POVÝŚENIE SV. KRÍŹA, 09:30 Hertník (úmysel zdr. a B. pož. č. 277)
kaplán BJ
Sviatok
14:00 pobožnosť

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ

10:30 Bardejov - Kalvária - odpust (za veriacich)
M.S.

Skoro ráno 1. septembra 2014 o 03,30 sme vyrazili od kostola v Bartošovciach a podobne aj v
Hertníku na prvú spoločnú púť s našim novým duchovným otcom Jaroslavom, ktorý nás na začiatok
našej pomerne dlhej cesty požehnal a poprosil svätých a anjelov strážcov, aby nás ochraňovali. Keď
sa rozbrieždilo, naša Evička sa začala modliť ruženec k Sedembolestnej P. Márii. Každý sa snažil
modliť za túto púť, za duchovného otca, za seba samého, ale aj za šoférov, aby sme sa vrátili šťastne
domov. Po dvoch kratších prestávkach počas cesty sme sa ocitli v Turzovke pred úzkym mostíkom,
na ktorý sme so strachom pozerali , či to náš šofér s autobusom a s nami zvládne.

Šťastne sme sa dostali až na horu Živčáková aj keď so zatajeným dychom. Podobne aj druhý
autobus v ktorom sedeli veriaci z Hertníka došiel až na horu Živčáková.Po prístupovej ceste ku kaplnke
na hore Živčáková sme si nabrali vodu z prameňa, ktorá je vodou Lurdskej P. Márie. Ďalší pútnici si
brali vodu aj pri iných prameňoch. Privítala nás príjemná vôňa ihličia a ešte krajšia príroda .
Väčšina pútnikov chcela na tomto pútnickom mieste prijať sviatosť zmierenia a tak mal náš
duchovný otec Jaroslav čo robiť, aby to stihol do sv. omše, ktorá je každý deň na hore Živčáková o
11,00 hod. Sv. omšu celebrovali traja kňazi - dvaja domáci kňazi - misionári z Božského srdca a
Nepoškvrneného srdca P. Márie. Náš duchovný otec bol hlavný celebrant. Bol to pre každého z nás
zážitok, na ktorý sa tak rýchlo nezabúda.
Po sv. omši správca farnosti porozprával bližšie o tomto mieste zjavenia. Hovoril o mnohých
zázrakoch, ktoré sa tam stali, stavajú aj v dnešnej dobe a ktorých bol priamym svedkom aj on. No
najviac vyzdvihol to, že ľudia sa tu uzdravujú duchovne, čo je veľmi dôležité. Spomenul uzdravené
oči, uzdravenie z rakoviny a pod. Pripomenul, že najdôležitejšia je viera, ako len samotná voda. Aj
počasie nám prialo. Pršalo iba počas sv. omše, keď všetci boli pod strechou. Dokonca členovia KDH v
rámci predvolebnej kampane varili guláš, ktorý ponúkali prítomným grátis. Obdobne grátis ponúkali aj
občerstvenie. A tak sa P. Mária postarala nielen o duchovnú, ale aj o fyzickú stránku nášho tela.
Bola veľmi dobrá atmosféra. Vďaka, že aj takýmto spôsobom medzi farníkmi farnosti a filiálky
vznikli nové priateľské vzťahy. Nechcelo sa nám odísť z tohto prekrásneho miesta uprostred lesa hory
Živčáková. Aj keď je to miesto veľmi vzdialené od našej farnosti, je blízke tým, že ho navštevovali
naši rodičia i starí rodičia za oveľa ťažších podmienok. Do Turzovky cestovali vlakom a odtiaľ peši na
horu Živčáková, čo je približne 5 km zo stanice. Niektorí sa mali možnosť rozprávať aj s vizionárom p.
Lašútom, ktorý už nežije. Zomrel pred štyrmi rokmi vo veku 92 rokov. Hovoril že nezomrie, kým toto
miesto nebude uznané. Biskupom E. Tomášom Galisom, žilinským diecéznym biskupom bola
dekrétom zo dňa 18.9.2008 hora Živčáková úradne vyhlásená za Mariánske pútnické miesto a miesto
modlitby. Voda z Turzovky nebola zriedkavosťou v našich domácnostiach, ktorej pripisovali spolu s
modlitbami uzdravujúcu moc.Matka Božia si želá : modlitbu, pokánie, obrátenie a nový život. Panna
Mária je vždy tá, ktoré chce pritiahnuť ľudí k svojmu synovi.
Sv. Páter Pio za svojho života povedal, že zjavenia v Turzovke sú pravdivé a že raz tu budú druhé
Lurdy – Slovenské Lurdy.
Po načerpaní mnohých milostí sme odchádzali všetci – Hertník a Bartošovce autobusmi do
Rajeckej Lesnej pozrieť si prekrásny a zaujímavý slovenský betlehem – najväčší pohybujúci sa
monumentálny rezbársky betlehem. Je to starobylá mariánska obec, ktorej obyvatelia zostali verní
Kristovi a Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. Zároveň sme navštívili aj baziliku
Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej, kde nám miestny správca farnosti podal informácie o
bazilike a dal pútnikom k ucteniu relikviu sv. Jána Pavla II – kvapku krvi. Podotkol, že je to akoby sme
boli na audiencii u sv. Otca.
Takto naplnení milosťami a zážitkami sme odchádzali domov. Náš čas v autobuse sme využívali na
modlitbu sv. ruženca , litánie, spievanie mariánskych pesničiek a spoločné rozhovory.Naša posledná
zastávka bola na motoreste „U Franka“ v Starej Ľubovni, kde sa každý mohol najesť a občerstviť.
V závere patrí poďakovanie našej hlavnej organizátorke Boženke Mačejovej, ktorá to všetko
zorganizovala pre celú farnosť. Za Hertník autobus objednávala Hanka Štefančinová. Poďakovanie
patrí aj našej kantorke Kataríne Lenartovej, ktorá vždy začala nejakú pesničku a ostatní sa pridali.
Veľkú vďaku chcem vysloviť aj obidvom šoférom- p. Zuščíkovi a p. Gažimu za bezpečnú a pohodovú
jazdu. Pán Boh zaplať chcem vyjadriť nášmu duchovnému otcovi Jaroslavovi za jeho obetu. Úprimné
Pán Boh zaplať patrí aj všetkým veriacim z Hertníka, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o toto
krásne spoločné stretnutie celej farnosti. Verím, že nebolo posledné.
M.B
............................................................................................................................. ...........................................................

Kontroverzný kňaz s extrémnymi názormi: Homosexuáli sú ako masoví vrahovia!
BRATISLAVA - Katolícky kňaz Marián Kuffa je známy aj laickej verejnosti, je to jeden z tých
služobníkov božích, ktorí berú svoju prácu naozaj vážne a snažia sa pomáhať všetkým okolo seba, za

čo ho mnoho ľudí naozaj obdivuje. Z nedávno zverejneného videa, ktoré sprístupnil Týždeň, názory
populárneho kňaza už také dobrosrdečné nie sú. Okolo videa s
názvom *Homosexuáli – genocída národa?* sa spustila vášnivá
verejná diskusia. „Gejovia a lesby sú niekedy horší než tí
vrahovia. Primárni za to nemôžu, mám ich tu. Pýtam sa, máte vy
vo svojej obývačke lesbu? Alebo máte vy geja? Lebo ja áno,
moja obývačka je moja fara. Tak kto ich má naozaj rád? Vy o
nich pekne rozprávate, ale ja s nimi žijem. Mám ich rád,“*
začína svoje rozprávanie brat poslanca Štefana Kuffu, muža
známeho tým, že homosexuálov by najradšej utopil.
Pokračovanie však pobúrilo celú komunitu LGBT a ich sympatizantov:*„Nikto preto netrpí, že je
lesba gej, ale to sú tí primárni. To sú tí ľudia, ktorí to chcú zmeniť. Chcú sa napraviť, chcú to nejako
opraviť, no nevedia to urobiť. Horší sú tí sekundárni, on nevie, čo od rozkoše, on si vyskúšal všetky
ženy, no teraz si chce vyskúšať mužov. Ale nie tak, že vy sa mi budete posmievať. Tak ja si kúpim
ešte aj prokurátorov, aj sudcov, kúpim si aj psychiatrov a otočia to: nie ja som chorý, nie ja mám
choré zmýšľanie, vy ste chorí. A to je to diabolské.“ V prvom bode zaujme vyhlásenie o tom, že
bežný homosexuál sa chce napraviť. Pritom Kuffa očividne opovrhuje vyhláseniami Svetovej
zdravotníckej organizácie, ktorá už pred dávnymi rokmi potvrdila, že homosexualita nie je choroba. S
tým ale kňaz zo Žakoviec nesúhlasí, čo doložil v časti, kde hovorí, že si homosexuáli kúpili lekárov,
aby im potvrdili ich "normálnosť". V ďalšej fáze ešte pritvrdil a prirovnal gejov a lesby k najhoršiemu
druhu zločincov – k masovým vrahom.* „A títo, to musím povedať, keď takéto zväzky budeme
(podporovať), tak to nie sú obyčajní vrahovia, ale ja hovorím, že to sú masoví vrahovia. To je
genocída nášho národa... Tí obyčajní homosexuáli vyhynú sami. Nič netreba robiť, oni vyhynú sami,
keď sa tá anomália v prírode vyskytne, tak dobre, to vyhynú sami,“ *uzavrel svoje posolstvo Kuffa.
Podľa nedávnych vyhlásení príslušníkov LGBT komunity, okolo 10 % obyvateľov sú homosexuáli, aj
keď sú oficiálne štatistiky nižšie. Kuffa tak prirovnal značný počet Slovákov k masovým vrahom. No
ako dodal, títo ľudia vyhynú sami. Otázne je, čo by sa s nimi urobil, ak by to podľa jeho názoru tak
nebolo. Túto otázku si položil aj šéfredaktor periodika .týždeň Štefan Hríb, ktorý sa k hlasným
reakciám na toto video rozhodol vyjadriť. Napriek tomu, že zdôraznil, že si prácu Mariána Kuffu
veľmi váži, jeho názory považuje v tomto smere za extrémne. Napriek tomu, stanovisko, ktoré
verejnosť chcela, aby zaujal k tomuto prípadu, odbil jednou vetou:*„Tohto kňaza nedefinujú naučené
slová, ale autentické činy, a definujú ho veľmi jasne. Aj preto patria jeho videoblogy na našu
stránku.“* Toto je dôvod, prečo sa redakcia rozhodla, že extrémne názory muža, ktorý nevhodne
komentuje homosexuálov a doslova ho zbožňujú tisíce ľudí, bude šíriť ďalej v ešte globálnejšom
meradle.Rovnako si môže slobodne myslieť čokoľvek, no priam ironicky vyznievajú jeho vyjadrenia
o médiách v súvislosti s konaním redakcie časopisu .týždeň: „Kritérium v masmédiách by nemala byť
pravdivosť, ale malo by tam byť aj niečo, čo nie je zraňujúce. Malo by tam byť aj to dobro, dobro s
veľkým D, láska s veľkým L, Boh. Tie médiá potom spĺňajú svoju úlohu, masmédiá, keď slúžia
pravde a dobru.“ Kontroverzné názory Mariána Kuffu sa však šíria ďalej, čím ubližujú komunite
homosexuálov.
prevzaté z internetu
....................................................................................................................................................................
Modlitba za správny výber životného partnera:
Nebeský Otec, stretol /-la/som človeka, ktorý ma potešuje svojou prítomnosťou. Je to ten, ktorého si
mi určil do manželstva? Pomôž mi správne sa rozhodnúť. Daj, aby som sa nezameral /-la/ len na
vonkajší výzor, na krásu tela, ale aby som pozoroval /-la/ skutočné hodnoty človeka. Ty vieš, že Ti
chcem verne slúžiť, daj mi vybrať si toho /tú/, ktorý /-rá/ má v tom podporí a spolu so mnou bude
plniť Tvoju vôľu. Vieš, že moje srdce je hladné po láske a potrebuje sa o niekoho oprieť. Nakloň
srdce človeka, ktorého si mi vybral, aby odpovedalo na moju samotu a mohlo ma milovať čistou a
úprimnou láskou. Požehnávaj Pane našu lásku. Amen..

