RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ

22. týždeň v Cezročnom období , cyklus „A“prvopiatkový týždeň
Oznamy:
- Povzbudzujem žiakov, študentov a učiteľov k pristúpeniu sviatosti zmierenia na začiatku nového
šk. roka, aby sme účinne spolupracovali s Božou milosťou a prijímali dary Ducha Svätého.
- V nedeľu bude vo filiálnom kostole v Bartošovciach odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie.
- Na prvú nedeľu v mesiaci je povinnosť členov ružencového bratstva stretnúť sa na pobožnosti.

01.9.2014 Pondelok 22.
týždňa v Cezroč. období,Féria

Púť do Turzovky s farníkmi!

02.9.2014 Utorok 22. týždňa
v Cezroč. období, Féria
VENI SANCTE! - votívna
omša o Duchu Svätom
(začiatok šk. roka).
18:15
19:15

spoveď: Bartoš. 10:00-11:00+sv.prijím.
15:30-16:30
spoveď: Hert. 11:15-12:30+sv.prijím.
16:30-18:00
Hertník (zdr., pož. pre Heleny)
Bartošovce (za žiakov - dary D. Svätého)

Ľahostajnosť vo viere

sv. omša: +Mária Bogdanová

03.9.2014 Streda 22. týždňa v
spoveď B. - 17:00 hod.
Cezroč. období
18:15 Bartošovce (zdr., B. pož. pre manželov so
SV. GREGORA VEĽKÉHO, PP.
CIRKVI, SPOM.

A UČ.

súrodencami a rod.)

19:15 Hertník (+Rudolf,+Rozália,+Štefan,+Emil)

04.9.2014 Štvrtok 22. týždňa
spoveď H. - 17:00 hod.
v Cezroč. období, Féria
18:30 Hertník
(+Rozália,+Rudolf,+Magdaléna,+Jozef a
1. štvrtok v mesiaci
zosn. rodiny)

05.9.2014 Piatok 22. týždňa v
14:00 vylož. Sviatosti Oltárnej, záver.
Cezroč. období, Féria
Euch. pož. 18:00 hod.
1. piatok v mesiaci
18:15 Bartošovce (za zdr. a pož. Marián s rod.)
Chorí: 08:00 hod.
15:00 vylož. Sviatosti Oltárnej, záver.
Euch. pož. 19:15 hod.
19:30 Hertník (+Karol,+Mária,+Veronika)
06.9.2014 Sobota 22. týždňa v 07:30 začíname spolu modlitbou sv. ruženca
Cezroč. období, Féria Alebo:
Hertník (zdr., poďak. rodiny - č. 187)
Panny Márie v sobotu, Ľub.
Spom, Fatimská sobota
KE-Výr.posviacky kated. 15:30 sobášna omša Bartošovce
(za novomanželov Počurekových - Marek a
chrámu sv. Alžbety, Sviatok (v
Jana)
kated. slávnosť)
- več. omša z nedele!
07.9.2014 23.NEDEĽA V 07:15 Hertník (+rodina Sabolová)
CEZROĆNOM OBDOBÍ „A“ 08:45 Hertník (za veriacich)
- sp. sv. koš. mučeníkov sa v 10:30 Bartošovce - odpustová slávnosť
tomto roku neslávi!
(poďak., zdr.,B. pož.Máriu - 50 r. č.199)
14:00 pobožnosť
TEXTY NEPREŠLI JAZYKOVOU ÚPRAVOU
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Ľudia... !
Učiteľom , majstrom ma voláte a – nedáte sa odo mňa poučiť.
Cestou ma nazývate a – nejdete za mnou.
Svetlom ma voláte a – nehľadíte na mňa.
Životom ma nazývate a – nežijete zo mňa.
Múdrym ma voláte a – nenasledujete ma.
Mocným ma nazývate a – neprosíte ma.
Milosrdným ma voláte a – nedúfate vo mňa.
Spravodlivým ma nazývate a – nebojíte sa ma.
Keď ale raz naveky ma stratíte – neobviňujte potom mňa.
Často sa hovorí medzi ľuďmi o strate citu človeka pre
spravodlivosť, poriadok a pre dobro. Skoro každý iba konštatuje stav, ktorý je žalostný. Takýto stav
vytvára bariéry medzi ľuďmi, ktorí prestávajú medzi sebou komunikovať, nemajú záujem jeden
o druhého a stávajú sa sebeckými v každom ohľade. Ako sme sa „dopracovali“ k stavu, ktorý si
neželáme? Vo Svätom písme čítame: „Učte sa robiť dobro, hľadajte spravodlivosť... ."(Iz 1, 17)
„Takto vraví Pán: Zachovávajte právo, konajte spravodlivo, lebo moja spása je blízko, už príde, a
moja záchrana už sa zjaví.“ ( Iz 56, 1)
Toto je moja skúsenosť potvrdená skúsenosťou praktizujúcich kresťanov. Človek stratil zmysel pre
ticho, samotu a kontakt s Bohom. Zaplavený hlukom, množstvom informácií a uštvaný činnosťou,
stratil cit pre Boha. Nie je schopný počúvať Boží hlas, otupelo srdce. V SZ čítame: „Lebo otupelo
srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby
srdcom nechápali a neobrátili sa – aby som ich nemohol uzdraviť.“ (Mt 13, 1-23) Ako? Hriechom!
Najprv prvý hriech, potom opakované hriechy a potom stav odcudzenia. Prirodzená reakcia človeka
je nenávisť voči Bohu, Cirkvi a ľuďom, ktorí mi nastavujú zrkadlo.
Z otupenia sa rodí stav ľahostajnosti a povrchnosti v kresťanskom živote. Stačí mi jedna sv. omša,
aj to bez vnútorného prežívania. Spoveď, dva-tri hriechy s postojom, veď z čoho sa mám
spovedať?! Nie som až taký hriešny. Postupne sa pripravujem na kolaps. Môj život mi nedáva
zmysel. To, čo prežívam, ma vnútorne nenapĺňa. Potrebujem byť „zrazený“ z koňa pýchy,
zmyselnosti, sebectva, nespravodlivosti a znovu uvidieť Kristove oči a počuť jeho výčitku: „Prečo
ma prenasleduješ?!“ Potrebujeme znova vidieť, počuť, mať skúsenosť s Kristom aby sme mohli
vydávať svedectvo.
Nie si aj ty človekom, ktorý stráca svoju dušu? Ktorému život prestáva dávať zmysel? Ako to
zistíš? Každé stretnutie s Kristom vo sv. omši, keď sa za nás obetuje nebeskému Otcovi a pozýva nás
do obnoveného vzťahu, vo sviatosti zmierenia v dare odpustenia a častom sv. prijímaní... A ty
odpovieš na otázku: Prečo nejdeš na sv. omšu? (na tvári údiv – čo je to za otázka, taká nepríjemná) –
odpoveď: Neviem, bol som na prechádzke, na tréningu, unavený z práce, zveľaďujem obydlie, ... .
Kristus vtedy nie je na prvom mieste. Ak ideš na stretnutie s ním, tak nie preto, aby si ho povýšil
„nad všetko, čo stvorené je“, ale aby si mal pocit spokojnosti so sebou samým.
Zamyslime sa, prečo tak ľahko strácame večnú Lásku?
o. J. Klič

Zdravo Kralice Míra ! (2. časť - záver)
Ďalší deň sme vystupovali na kopec Podbrdo – miesto zjavenia Panny
Márie. Je tam naozaj pokoj, ktorý cítiť nielen duševne, ale aj fyzicky.
Prichádzajú tam ľudia z celého sveta, aby pri soche p. Márie odovzdali všetko
čo ich trápi a ďakovali za tento milostivý čas. Podbrdo je kopec, z ktorého je
prekrásna panoráma na celé Medžugorie. Prichádzali sme tam obyčajne
neskoro v noci. Bol to požehnaný čas, ktorý sa akoby na chvíľu zastavil.
Na ďalší deň o 4,00 hod ráno nasledoval výstup na horu Križevac. Je to
oveľa vyššie položené miesto ako Podbrdo, kde bol postavený veľký kríž oveľa
skôr ako začali v Medžugorí zjavenia. Kríž bol postavený v roku 1933 a sú v ňom uložené relikvie sv.
kríža zo sv. zeme na ktorom bol ukrižovaný pán Ježiš. Je to ďalšie silné miesto na ktoré sa vystupuje
peši pri zastaveniach krížovej cesty. Niektorí ľudia vystupujú bosí s kameňom v ruke, akoby hore pri
kríži chceli zanechať svoje hriechy, rôzne závislosti, hriechy svojich deťou, alebo rôzne ochorenia.
Aj keď je výstup na Križevac ťažký, vyjdú tam aj ľudia s barlami, príp. ľudia vyššieho veku. Je
zaujímavé ako to každý zvládne.
Neďaleko kostola sa v parku nachádzajú zastavenia ruženca svetla a socha zmŕtvychvstalého
Krista, ktorému spod kolena vyteká tekutina ako slzy. Socha je zhotovená z bronzu. Je to veľmi
premodlené miesto. Ľudia do plátenných vreckoviek utierajú vytekajúce slzy na soche a prikladajú si
ich na bolestivé miesta. Nedá sa to zatiaľ všetko vysvetliť.
Okrem toho sme navštívili aj Gorana s rodinou, ktorý bol silne závislý na alkohole , cigaretách,
drogách. Chcel zabiť otca, seba, nenávidel svoju druhú mamu (prvá mu zomrela) a teraz vydáva
svedectvo ako mu pomohla Panna Mária – Kráľovná pokoja. Trpel epileptickými záchvatmi, cirhózou
pečene. Po obrátení sa oženil s mladým dievčaťom z Čiech. Majú postavený vlastný rodinný dom,
čakajú 5. dieťa a všetky spomínané ochorenia pominuli – bol uzdravený. Dáva svedectvo o svojom
obrátení a hovorí, ako sa mu žilo predtým bez Boha a teraz s Bohom. Všetci sú spolu šťastní.
V zariadení Čenakolo sú závislí na drogách, alkohole, gemblérstvu. Liečia sa tu iba modlitbou a
prácou. Na začiatku ani jeden z nich neveril, že sa to podarí a predsa po dlhšom čase, aj po rokoch
nastala úplná zmena. Všetci ďakujú p. Bohu a p. Márii za svoje uzdravenie.
Neďaleko Čenakola v lokalite pod Podbrdom je postavený zámoček z kameňa, v ktorom žijú
manželia Patrik a Nancy. On bývalý veľký podnikateľ a ona právnička. Dvaja bohatí ľudia žijúci
predtým v Amerike, ktorým sa rozpadávala celá rodina. Deti drogovo závislé a oni pred rozvodom. Po
prečítaní posolstiev Kráľovnej pokoja sa vybrali do Medžugoria, kde sú až dodnes. V Amerike predali
všetok svoj majetok a za peniaze postavili krásny zámoček z kameňa, kde sa stretávajú prevažne kňazi
na duchovné cvičenia. Duchovné cvičenia, stravu a ubytovania im dávajú zdarma. Tiež každý deň
prijímajú pútnikov, ktorým vydávajú svedectvo o svojom obrátení. Nikto z nich nechodil do kostola,
ale Patrikova mama sa 40 rokov modlila za jeho obrátenie. Zachránila ich každodenná modlitba sv.
ruženca. Deti sa uzdravili a jeden z nich prednáša v Amerike mladým ľuďom o drogách. Patrik hovorí,
že nikdy tak nemiloval svoju ženu ako teraz.
Medžugorie sa nazýva aj spovednicou sveta. Každý deň sa tam vyspovedajú stovky ľudí.
Panna Mária prichádza každý deň do Medžugoria už 33 rokov.
Žijeme dobu, kde je veľa hriechu a pokušení, ale aj čas veľkých milostí. Využime tento čas.

Ahoj Tomáš. Karol sa neusmial. Vidím, že si ma zasa chytil, keď som sa ponáhľal
Domov za ženou a deťmi. "Áno". Policajt Karol sa zdal byť nesvoj.
"
V posledné dni som odchádzal vždy veľmi neskoro z kancelárie
a už som bol myšlienkami na zajtrajšom rodinnom výlete.
Preto som sa trochu ponáhľal. Koľko si mi nameral?"
"Sedemdesiat."
"Ale Karol, počkaj trochu. Ako som ťa uvidel, ihneď som sa
pozrel na tachometer! Myslím si že to bolo len 65".
Tomáš sa snažil pri každej ďalšej pokute klamať lepšie!
Vynervovaný pozeral na prístrojovú dosku.
Karol písal niečo do bloku. Prečo nechce vidieť vodičák a papiere ako vždy? Vždy to nejako
prešlo, aj keď to bolo potom vždy nepríjemné stretnúť sa v nedeľu pri bohoslužbe a sedieť vedľa
seba v jednej lavici. Nedočkavo povedal: "Stále je to na tvojom rozhodnutí. Určite som porušil
predpisy, ale nedalo by sa teraz jedno oko privrieť?" Karol písal ďalej, potom vytrhol papier z bloku
a dal ho Tomášovi. "Ďakujem." sarkasticky poznamenal Tomáš a nedokázal skryť v hlase sklamanie.
Bez jediného slova sa Karol vrátil späť k svojmu hliadkovému autu. Tomáš čakal a pozoroval
ho v spätnom zrkadle. Potom otvoril papier a bol zvedavý koľko ho teraz tento špás bude stáť?
Hej, to je vtip? Nebol to žiadny pokutový blok!

Na lístku stálo:
"Milý Tomáš, mal som malú dcéru. Keď mala päť, zomrela pri dopravenej nehode. Jednoducho
povedané, ten chlap - skúsený šofér bol veľmi rýchly.Dostal pokutu, mal súd a potom tri mesiace
v lochu... Potom bol znovu voľný.
Voľný, aby mohol objať svoje obidve dcéry, ktoré mal. Ja som mal len jednu, a budem musieť čakať
až ju budem môcť znovu objať v nebi! Tisíckrát som sa pokúšal tomu mužovi odpustiť.
Možno, že som to dokázal, ale na ňu musím myslieť stále, pokiaľ budem nažive. Aj teraz.
Dávaj prosím Ťa za volantom pozor,ponáhľaj sa pomaly... Môj syn je to jediné čo mi ešte zostalo.....K.
Tomáš sa otočil a uvidel Karola odchádzať. Ten sa znovu vracal k policajnému
autu,naštartoval a odišiel. Tomáš sa na neho pozeral, pokiaľ mu nezmizol z očí.Až po niekoľkých
minútach sa pomaly rozbehol smerom domov, celou cestou dodržiaval rýchlosť,bol ostražitý
a na prechodoch poctivo púšťalchodcov čo predtým nezvykol. V duchu sa modlil a prosil o prepáčenie.
Keď prišiel domov objal svoju prekvapenú ženu a obe dcéry. Život je veľmi cenný. Zaobchádzaj
s ním svedomite a opatrne. Je to veľmi dôležitá zvesť ! Prosím daj ju ďalej svojím priateľom.....
Jazdi opatrne a s pochopením pre ostatných. Nikdy nezabudni, že auto sa dá kúpiť vždy,
no ľudský život NIE ..... Je to zaujímavé, že človek dostane 1000 "vtipov" cez e-mail a tie sa
ihneď rozšíria ako oheň. Ale keď sa majú rozšíriť správy, ktoré by stáli za zamyslenie a mohli by
ovplyvniť náš život, ľudia rozmýšľajú, či ich ďalej rozposlať a komu, ... alebo...???
(prevzaté)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poďakovanie farníkov z Hertníka a Bartošoviec bývalému duchovnému otcovi vdp. Jozefovi
M.B.
Hanobíkovi pri príležitosti 50-tich narodenín - z katolíckych novín (KN ROČ. 129 č. 28 – 13. júla 2014)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dňa 15.7.2014 sa náš duchovný otec vdp. Jozef Hanobík dožíva 50. narodenín. Toho času je
Aj ty ohrozuješ životy tých druhých ...?!
Správcom Farnosti v Kamenici nad Torysou pri Sabinove. Drahý náš duchovný otec Jozef, pri tejto
príležitosti Vám zo srdca Ďakujeme za obetavú službu 15 rokov v našej farnosti, za trpezlivosť a milé
Tomáš sa pozrel ešte raz na tachometer, ako ho zachytil radar, už nestihol spomaliť, 78 km/h cez slová ku každému, za vyslúžené sviatosti, homílie a pomoc. Vyprosujeme Vám veľa Božích milostí,
dedinu. Tretí raz, čo ho tento rok chytili...čo tu zase do čerta tí fízli robia.... Policajt, ktorý ho zastavil
pevné zdravie, dary Ducha Svätého a láskavú ochranu Panny Márie. Vždy si na Vás budeme s láskou
s blokom v ruke kráčal k jeho autu. Je to Karol alebo nie? Uniforma ho trocha zmenila, ale bol to Karol spomínať a zostanete v našich modlitbách. Váš nebeský patrón sv. Jozef nech Vás sprevádza na ceste
z kostola! Tomáš sa vtlačil hlbšie do svojho sedadla. Bolo to horšie ako pokuta. Policajt známy z ku svätosti. To Vám z úprimného srdca prajú Vaši bývalí farníci z Bartošoviec a Hertníka.
kostola, chytil známeho z toho istého kostola. Ahoj Karol. To je sranda, že sa zasa vidíme!

