1. týždeň v Pôstnom období, cyklus „B“
Oznamy:
- Počas mojej neprítomnosti ma bude zastupovať o. J. Takáč, farár Osikov (pohreby a zaopatrenia).
- Spoveď pred alebo po sv. omši v týždni. Povzbudzujem pristúpiť k sviatosti zmierenia pred pôstom.
- Kto sa zúčastní krížovej cestu môže získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. Musí rozjímať pri jednotlivých zastaveniach.
- V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsah: príprava na pokánie
a činorodá láska k blížnym.

23.02.2015 Pondelok
Pondelok po 1. pôstnej nedeli
Sv. Polykarpa, bs. a mč., sp.

—

24.02.2015 Utorok
Utorok po 1. pôstnej nedeli

—-

—-

—-

—-

25.02.2015 Streda
Streda po 1. pôstnej nedeli
KANTRY
26.02.2015 Štvrtok
Štvrtok po 1. pôstnej nedeli

27.02.2015 Piatok
Piatok po 1. pôstnej nedeli
KANTRY

28.02.2015 Sobota
Sobota po 1. pôstnej nedeli
KANTRY
01.03.2015 NEDEĽA (1. nedeľa v mesiaci!)
2. pôstna nedeľa

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ
HERTNÍK

FEB. 2015
Číslo 30

ˇ
HerBartnícek

—-

Pôstna duchovná obnova

17:30

17:30

17:30
08:00
10:00

Začína duchovná obnova!!!
Hertník - za účasti detí a mladých
A) (+Václav* - č. 28)
B) (za uzdr. rodiny - ú. Bartošoviec - č.
201)
Po omši prednáška (manželia)
Informácia o katechézach, spovedaní a
modlitbách vo farskom liste v letáku!
KRÍŽOVÁ CESTA 16:45 hod.
Hertník
A) (+Miroslav, +Rozália - ú. z Raslavíc č. 399)
B) (+Helena Sobeková - II.)
ADORÁCIA za uzdravenie!
10:00 katechéza (vdovci, singel, slobodní)
Hertník (zdr., B. pož. rodiny Patakyovej)
Bartošovce (zdr. Anny s rodinou - č.
187)
Hertník (zdr., pož. pre Miroslav a Anna
a rodiny - č. 298)
14:00 KRÍŽOVÁ CESTA
M.S.

V našej farnosti, vo farskom kostole, sa bude konať pôstna duchovná obnova, ktorú bude
viesť rehoľný kňaz, otec Mikuláš Tressa C.Ss.R . V rámci programu duchovnej obnovy sa
prihovorí deťom, mladým, starým, manželom, vdovcom (vdovám) a slobodným. Bude sa
modliť pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou za vnútorné uzdravenie. Ak by ste potrebovali
duchovnú pomoc, poradenstvo, generálnu sv. spoveď, modlitbu príhovoru, radu alebo pomoc, tak bude pripravený. Prajem veľkodušnosť a rozhodnosť, aby ste prišli bližšie k Ježišovi v dôvere a túžbe srdca.
o. Jaroslav Klič
***
Modlitba za duchovnú obnovu
26.02. – 01.03.2015
HERTNÍK

Pane a Vládca, Bože našich otcov, pokorne ťa prosíme,
pre zásluhy tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista
a na orodovanie Bohorodičky, Matky ustavičnej Pomoci,
o nové Turíce, vyliatie Ducha Svätého na našu farnosť
v čase duchovnej obnovy.
Daj dar moci slova ohlasovateľovi spásy podľa vzoru tvojho
Syna Ježiša Krista, otcovi misionárovi a nám pomôž pochopiť
a prijať do svojho života v duchu pokánia Tvoju Spásonosnú
pravdu. Prosíme pokorne o dar viery a obnovy kresťanského
života.
Otče náš..., Zdravas..., Sláva...

*******************************************************************
Pôstna duchovná obnova na tému – pôst, almužna a modlitba
26.02. – 01.03.2015 HERTNÍK
************************************************
ŠTVRTOK
17:30 sv. omša „za účasti detí“ – prednáška deti a mládež
- po omši prednáška (manželia)
PIATOK
15:00 korunka Božieho milosrdenstva
15:30 – 17:30 spoveď
17:30 sv. omša – ADORÁCIA s vystavením Sviatosti Oltárnej (za vnútorné uzdravenie)

SOBOTA
10:00 katechéza (vdovci, singel – slobodní)
15:00 korunka Božieho milosrdenstva
15:30 – 17:30 spoveď
17:30 sv. omša – príhovor (sv. omša s „nedeľnou platnosťou“)
NEDEĽA
sv. ruženec pred omšou
10:00 sv. omša – príhovor (v Hertníku bude iba jedna sv. omša)
Účinkuje exercitátor: o. Mikuláš TRESSA C.Ss.R
o. Jaroslav Klič

Stretnutie na krížovej ceste
Do raja brána zatvorená,
hriech zmnožil biedy v more múk.
Musí byť vina odčinená.
Čím? Iba krvou božských rúk,
čo ľudstvo žehnať neprestali,
zázrakmi sýtiť hladný dav.
Aký to sprievod vyvolali?
Hľa, purpurový Kristov háv
je z jeho krvi. Strmá cesta,
na pleciach kríž, čo dal mu hriech.
On nemal tu nikde miesta –
huláka luza z plochých striech?
„Ukrižuj! Na smrť!“ Bôľne echo,
cudzota davu desí Krista.
Len záblesk jeden: Matku stretne,
vystrieť sa ruky k nemu chystá...
Ó, koľko žiaľu srdce vzalo,
keď láska konať nesmela.
Koľkých sa túžob vtedy vzdalo,
keď raneného videla.

Len Matka vie mať toľko sily,
že zdvihne Kristov bôľny zrak
a donúti ho aj nás stretnúť,
keď blúdime vše dlho tak,
že už sa hmlistá beznádejnosť
chce vkradnúť do sŕdc ako mrak.
Dovoľ nám, Matka stretnúť, Krista,
okriať pod Jeho pohľadom.
Nebáť sa luzy, hoc smrť sa chystá,
a nepodľahnúť ohľadom!!!
Duch Svätý, prameň svetla,
zapáľ mi v mysli lúč,
tajomstvám pravej viery
i múdrosti ma uč.
Som ako chrobač zeme,
pre steblá nezriem jas,
duch v putách hriechu drieme,
rozplameň zbožnosť v nás.
Nie, nenechaj nás klesať
do ľudských trpkých bied,
s Máriou matkou chceme
vždy k nebu s láskou spieť.
sr. Alma Gallová, OSF

PÔSTNE OBDOBIE (časť 2. )
Slávnosti v pôstnom období:
- Sv. Jozefa (19.3.) – vo všeobecnej Cirkvi ide o prikázaný sviatok
- Zvestovanie Pána ( 25.3., ale tento rok výnimka- v pondelok po 2. veľkonočnej nedeli)
- Kvetná nedeľa, ktorou vstupujeme do najdôležitejšieho týždňa v LR- Veľký týždeň. V
nej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Krista so zvesťou o jeho umučení. Spomienka
na Pánov vstup do Jeruzalema sa koná slávnostnou procesiou, pričom sa spievajú zvolania:„Hosanna“ a deje sa požehnanie ratolestí; a rozprávanie o umučení Pána sa deje zvlášť

Pašie sú súčasťou Evanjelia, je to ohlasovanie Božieho slova. Majú ich prednášať trajajeden, čo hovorí Kristus, druhý evanjelista, tretí čo hovoria ostatné osoby. Spasiteľove slová treba spievať pomalšie s dôrazom na ich dôstojnosť. Nie je vhodné, aby ich spieval
zbor a už vôbec nie z chóra. Pašie nie sú divadlom, či koncertom. Žena nezastúpi diakona.
Majú ich spievať diakoni, kňazi, lektori, alebo civili z ambony. Kvetná nedeľa je vyhlásená pápežom Jánom Pavlom II za svetový deň mládeže (tento rok je 17. deň mládeže)
Sviatosti – sa môžu vysluhovať hlavne 3: pomazanie nemocných, sviatosť pokánia a sviatosť oltárna. Sviatosť manželstva by sa mohla len s rešpektom na toto obdobie, bez zábavy. Výslovne sa zakazuje na Veľký piatok a na Bielu sobotu.
Liturgická farba: fialová, na kvetnú nedeľu červená, na slávnosti biela, 4 pôstna nedeľaružová. 5. nedeľa- smrtná- od stredoveku sa od 5. pôstnej nedele dostávala do stredu myšlienka utrpenia a na znamenie smútku sa odstraňovali, alebo zahaľovali všetky ozdoba,
kríže, obrazy, sochy svätých. V tomto období možno získať úplné odpustky za obvyklých
podmienok:
- kto koná pobožnosť krížovej cesty pred zastaveniami
- kto sa pomodlí modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu v piatok po prijímaní pred obrazom
Ježiša Krista Ukrižovaného
- kto aspoň 15 min. rozjíma o umučení Pána 6. nedeľou pôstnej doby sa začína Veľký týždeň, v ktorom Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Ježiš Kristus v posledných
dňoch svojho života. Dni Veľkého týždňa, od pondelka do štvrtku vrátane, majú prednosť
pred každým slávením (preto sa slávnosť Zvestovanie Pána niekedy prekladá). V tieto dni
sa neslávi krst, ani birmovanie. Pôstne obdobie nie je len obdobím umučenia Pána, to začína až 5. pôstnou nedeľou. Dovtedy je to obdobie kajúcne. Čo dovtedy spievať? Pri pohľade na piesne z JKS môžeme konštatovať, že tam máme piesne prevažne vyjadrujúce žiaľ a
bôľ nad Ježišovým utrpením a mukami, ktoré majú svoje miesto v posledné 2 týždne pôstu. V Písme čítame: Spievajte Bohu žalmy, hymny a duchovné piesne. Žalmy sú súčasťou
liturgie a je dobré ich zapájať do svätej omše aj na iných miestach, nielen v liturgii slova.
ROZDELENIE PÔSTNYCH PIESNÍ:
Kajúcne (do 5.pôstnej nedeli):123, 124, 125, 126, 134, 136, 137, 144, 151, 156, 162, 165,
168, 174, 490, 491, 493, 499, 500, 510, 511, 512, 513, 514, 516, 517
Pašiové (po 5.pôstnej nedeli):121, 126, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 138, 139, 141, 142,
144, 146, 149, 152, 153, 155, 159, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 171
Tzv. omšové: 128, 132, 146, 148, 157, 161, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 180
Sv. prijímanie: 129, 133, 135, 141, 142, 143, 149, 152, 155, 159, 160, 164, 166, 175
Gratiarum: 138, 140, 141, 153, 160, 175, 168, 173, 515
Záver: 127, 130, 139, 145, 147, 150, 154, 163, 172
http://www.organ.zusno.sk/docs/doc/post.pdf

********************************************************************************

1. Raz sa dedinčania rozhodli modliť za dážď, v deň modlitieb sa zhromaždili všetci ľudia.
Iba jeden chlapec prišiel s dáždnikom. To je viera!
2. Predstavte si pocit malého dieťaťa, keď ho vyhodíte do vzduchu. Usmieva sa pretože
vie, že ho chytíte. To je dôvera!
3. Každý večer keď si ideme ľahnúť do postele, nikdy nemáme istotu že sa zobudíme nasledujúce ráno. S istotou si však nastavíme budík. To je nádej!

