3. týždeň v Pôstnom období, cyklus „B“

Oznamy:
- Spoveď prvopiatková (mesiac marec), aj počas duchovnej obnovy platí ako veľkonočná. Kto sa
dopustí ťažkého hriechu, nech príde počas veľkonočného spovedania.
- 4. pôstna nedeľa je v znamení radosti.
- Povzbudzujem k účasti na krížových cerstách.
- Vo štvrtok je vo farnosti Osikov sv. omša s prednáškou. Príde exorcista o. Maretta.
- Podľa potreby spovedám pred alebo aj po sv. omši.
- Zbierka na charitu činila sumu 525 eur (Bartošovce 196,52, Hertník 330, 30). Z krabíc misijná
zbierka pre otcov redemptoristov činila sumu vyše 800 eur. Bude upresnená, keď údaj pošlú z
kláštora. Za všetko Pán Boh zaplať!

09.03.2015 Pondelok
Pondelok po 3. pôstnej
nedeli
- spom na sv. Františku
Rímsku, reh.

11.03.2015 Streda
Streda po 3. pôstnej nedeli

17:00

14.03.2015 Sobota
Sobota po 3. pôstnej nedeli
15.03.2015 NEDEĽA
4. pôstna nedeľa (nedeľa
„Laetarae“ )- rúcho ružové
(možnosť zdobiť oltár kvetmi
a hrať aj na iných hud.
nástrojoch.
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súkromne (za veriacich - ......................)

17:30

13.03.2015 Piatok
Piatok po 3. pôstnej nedeli
(výr. zvol. pp. Františka—
2013)

MAREC 2015

——-

10.03.2015 Utorok
Utorok po 3. pôstnej nedeli

12.03.2015 Štvrtok
Štvrtok po 3. pôstnej nedeli

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ
HERTNÍK

18:30

18:30
16:30

Hertník (zdr., B. milosti pre Jozefa - č.
75 - 50 rokov)
Bartošovce (+Alica, +Peter, +Ján,
+Mária - č. 60)
Bartošovce - detská (zdr., B. pomoc pre
bohuzn. osobu)
Hertník (+Anna* - č. 79)
Hertník (+Štefan, +Mária, a zosn. príb.
č. 203)

17:30 Osikov - otec Maretta - sv. omša
s kázňou („Boj o maličkých“)
17:00 Hertník - detská (+Mikuláš, +Milan,
+Helena, +Marta a zosn. rod. - č. 203)
PO OMŠI KRÍŽ. CESTA (bez kňaza)
18:15

Bartošovce - KRÍŽOVÁ CESTA (pod
vedením kňaza)
18:45 sv. omša Bartošovce (+Filip,
+Helena, +Mária - č. 54)

07:30

Hertník (+Ján, +Anna - č. 229)

07:45 Hertník (+Juraj, +Zuzana a rod. - č.56)
Bartošovce (za veriacich)
09:15
Hertník (zdr, poďak. pre Sandru - č.53)
10:45 14:00 KRÍŽOVÁ CESTA (v Hertníku
pod vedením kňaza)
M.S.

Zažili sme nezabudnuteľné chvíle s redemptoristom otcom Mikulášom Tressom.
Povzbudzoval nás Božím slovom, modlitbou, osobným
poradenstvom a vysluhovaním sviatosti zmierenia. Od štvrtka do
nedele sa diali veľké veci, nad naše a otcove očakávania.
Vrcholom duchovného programu boli chvály pri milostivom kríži,
ku ktorému sme kládli symbolicky zažatou sviečkou svoje
odprosenia a prosby o uzdravenie. Deň predtým bola adorácia.
Počas adorácie otec Mikuláš žehnal so Sviatosťou Oltárnou
každého na mieste, kde sa nachádza. V očiach boli slzy dojatia a vďaky. Pán Ježiš sa
dotýkal našich sŕdc a uzdravoval. Milostivý kríž bol v piatok ťažiskom našich životov.
Chvály a modlitby prednášali spolu s o. misionárom aj mladí zo Stropkova (Spoločenstvo
katolíckej mládeže zo Stropkova) pod vedením iného otca redemptoristu, ktorý bol
nesmierne šťastný z veľkých vecí, ktoré konal Pán. K spovedaniu veľkého množstva ľudí
sa pripojili aj otec redemptorista M. Čajka (pôsobiaci v Kanade) a z farnosti Pušovce otec
Š. Farkaš. Pri kríži zazneli aj konkrétne výzvy o odpustenie, zmierenie, uzdravenie rodu
a ďalšie. Aj ja ako duchovný otec farnosti som pocítil zjednotenie
s farníkmi. Silné bolo objatie detí.
Božie slovo sa nieslo v pôstnej téme: pôst a modlitba, almužna
a pokánie – hriech – obrátenie. Veľmi hodnotná bola katechéza
pre vdovcov a slobodných. Pritom každý kto by prišiel, našiel by
si to svoje v prednáške. V téme bola zdôraznená dôležitosť
duchovného povolania. Oslovilo ma, že kríza nie je len v manželstve, rodine, ale aj
v duchovnom povolaní. Pre slobodných bolo oslovujúce, že niektorí urobili chybu, boli
prieberčiví. Boh je nad každú chybu. Je potrebné preto prijať chybu a odovzdať ju Bohu.
Povolanie je, aby sme boli šťastní... Čo z toho, že budeš ženatý (vydatá), ..., keď na prvom
mieste nebude Boh, nebudeš šťastný(-á). Po skončení prednášky sa kňaz modlil za
povolanie a vytrvanie v stave a žehnal.
V prvý deň veľmi silno rezonovala myšlienka pôstu. V živote sa nestačí dlho modliť (napr.
za svoje dieťa) – a nič sa nedeje, ale je potrebné aj postiť sa.
Téma o almužne poukázala na to, že máme byť veľkodušní v dávaní hmotných
prostriedkov, máme byť slobodní od vlastnenia hmotných vecí a nezištní. Nemáme dávať
z prebytku, ale máme dávať obetu. Aj vtedy, keď máme nedostatok.

Naša obeta má byť skrytá, tak ako sme o tom počuli aj v čítaní na Popolcovú stredu.
Do nedeľného ohlásenia Božieho slova v Hertníku bola vložená
najdôležitejšia téma: Pokánie a hriech. Otec Mikuláš vymenoval 12
následkov hriechu. Čo spôsobuje hriech - môže zraniť človeka,
pošpiniť (prerozprávaná dynamika s bahnom),
izoluje človeka od Boha (od seba samého aj od blížneho),
vyprázdňuje ľudské srdce, atď.
V závere sv. omše som sa poďakoval za milosti a mnohé
požehnania, ktoré otec vyslúžil – že nás obnovil v Kristovi.
Niekoľkokrát zaznel srdečný aplauz, prejav našej vďačnosti a lásky.
Každý s kým sa otec Mikuláš stretol, zažil láskavého, uzdravujúceho a nežného Spasiteľa.
Keďže jeho otecko kedysi pôsobil v Hertníku ako učiteľ, cítil sa v Hertníku ako vo vlastnej
rodine. Dal nám mnohé impulzy rásť vo viere a vytvárať spoločenstvo bratov a sestier.
Nech Ťa Pán žehná! Vďaka za dar duchovnej obnovy v Roku zasväteného života. Nech Tvoj
kňazský život prináša hojnú úrodu tam kde prídeš. Budeme sa za teba vždy modliť.
o. Jaroslav Klič

---------------------------------------------------------Lebka mŕtveho pri Kristovom kríži

Pôstna disciplína Katolíckej cirkvi:
- Popolcová streda je dňom prísneho pôstu, čo znamená iba 3x na deň jesť, z toho raz
dosýta a vylúčiť mäsitý pokrm. Príkaz pôstu viaže každého kresťana katolíka vo
svedomí pod ťažkým hriechom od 18. do 60.r. života. V tento deň nemožno nahradiť
pôst iným skutkom pokánia!
- Od 14. r. života viaže iba povinnosť zdržanlivosti od mäsitého pokrmu. Ale aj
mladších treba privykať podľa možnosti zachovať pôst.
- Každý piatok v roku – teda nielen počas Pôstneho obdobia – je v Cirkvi dňom
pokánia. Teda sme povinní vykonať jeden z nasledujúcich kajúcich skutkov:
a) zdržanlivosť od mäsitého pokrmu
b) účasť na sv. omši
c) bolestný ruženec
d) krížová cesta
Čokoľvek z týchto skutkov si možno vybrať, ale nejakým z nich máme zachovávať piatky
počas celého roka, ak naň nepripadne prikázaný sviatok. Aj nezachovanie tohoto
cirkevného prikázania viaže nás pod hriechom.
Počas Pôstneho obdobia sa budeme modlievať pobožnosť Krížovej cesty. Je obdarená
možnosťou získať úplné odpustky. Môžeme ich obetovať za seba alebo za duše
v očistci. Odpustky možno získať iba v stave milosti posväcujúcej. Kto sa potrebuje
vyspovedať, má možnosť počas týždňa.

Prečo znázorňujú staré obrazy a náboženské reliéfy často lebku
mŕtveho pri päte Kristovho kríža? Podkladom je tradícia
Pápežovo posolstvo k Pôstnemu obdobiu 2015
takzvanej „Adamovej knihy“: Na Noemov príkaz previezol
Noemov syn Sem a jeho vnuk Melchizedech v sprievode anjela,
Vatikán 27. január - „Posilnite si srdcia“ (Jak 5,8) – tento citát z Jakubovho listu je
Adamove kosti z pohrebnej jaskyne na nové miesto. Cieľom je
názvom tohtoročného posolstva pápeža Františka na Pôstne obdobie ,
„stred zeme“, v ktorom sú spojené štyri konce: „Tam je
ktoré sa tento rok začne Popolcovou stredou 18. februára. Spomínané
dokonané vykúpenie.“ Keď prišli na Golgotu, štyri časti sa
posolstvo dnes na tlačovej konferencii vo Vatikáne predstavili sekretár
rozišli a zem sa otvorila do tvaru kríža. Sem a Melchizedech
Pápežskej rady „Cor unum“ Mons. Giampietro Dal Toso, podsekretár
doň uložili Adamove telo: „A štyri strany sa pohli a obklopili telo nášho otca Adama a dvere
spomínanej pápežskej rady Mons. Segundo Tejado Muñoz, a generálny
vonkajšej zeme sa zatvorili. A toto miesto sa nazvalo „Miesto lebky“, pretože sa tam vložila
hlava celého ľudstva...“
sekretár Medzinárodnej charity (Caritas Internationalis) Michel Roy.
KULT, Otázky a odpovede, Peter Seewald, SSV, Trnava 2011, s. 83

---------------------------------------------------------Biskup Stanislav Stolárik dňa 27.2.2015 sa dožil 60 rokov. Košický pomocný biskup
Mons. Stanislav Stolárik sa narodil sa 27. februára 1955 v Rožňave. "Sám som prekvapený
ako sa odrazu ukázalo toto číslo. Som vďačný Bohu za to, ako ma celých šesťdesiat rokov
viedol. A prosím ho aj naďalej, aby ma sprevádzal svojou dobrotou a milosrdenstvom,"
povedal TK KBS Mons. Stanislav Stolárik, ktorý pri príležitosti výročia slávil v sobotu 28.
februára 2015 o 10:00 h. v Seminárnom kostole v Košiciach ďakovnú svätú omšu za dar
života. Stanislav Stolárik sa narodil ako siedme z ôsmych detí rodičov Štefana a Júlie r.
Kočišovej. Vyrástol v Košiciach, kde získal základné a stredoškolské vzdelanie. Po maturite
(1973) pokračoval v štúdiu na Rk CMBF v Bratislave a 11. 6. 1978 bol v Dóme sv. Martina
v Bratislave vysvätený za kňaza. Svätý Ján Pavol II. ho 26. 2. 2004 menoval za pomocného
biskupa Košickej arcidiecézy a titulárneho biskupa Barikského.

„Jedna z najurgentnejších výziev, pri ktorej sa chcem pristaviť v tomto posolstve, je
globalizácia ľahostajnosti“, píše Svätý Otec, pričom zdôrazňuje, že Boh „k nám nie je
ľahostajný. Každý z nás mu leží na srdci, pozná nás po mene, stará sa o nás a hľadá nás,
keď ho opustíme. Zaujíma ho každý z nás; jeho láska mu nedovolí byť ľahostajným k tomu,
čo sa s nami deje. No stáva sa, že keď sa my máme dobre a cítime sa pohodlne, iste
zabúdame na druhých (čo Boh Otec nikdy nerobí), nezaujímajú nás ich problémy, ich
utrpenia a nespravodlivosti, ktoré znášajú... naše srdce upadá do ľahostajnosti... Tento
egoistický postoj ľahostajnosti dnes nadobudol svetový rozmer, a to až do takého bodu, že
môžeme
hovoriť
o
globalizácii
ľahostajnosti“.
Pápežovo posolstvo je rozdelené do troch častí. Preto, aby sa Boží ľud nestal ľahostajným a
neuzavrel sa do seba, Svätý Otec v posolstve ponúka meditáciu o Cirkvi, o farnostiach a
spoločenstvách
a
o
veriacom
ako
jednotlivcovi.
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

