4. týždeň v Pôstnom období, cyklus „B“

Oznamy:
- 29. 3. 2015 Zmena zo zimného na letný čas, 2:00 → 3:00.
- Zvyk zahaľovať kríže a obrazy v kostole pred 5. pôst. nedeľou sa zachováva aj u nás.
- Z pohrebu Juraja Kapca obetovali na kostol 240 eur.
- Na fare budú stretnutia prvoprijímajúcich detí (Hertník) a v sakristii pre deti z Bartošoviec vo
filiálnom kostole. Všimnite si to v programe!
- Povzbudzujem k hojnej účasti na rekolekčnej sv. omši za účasti p. arcibiskupa a kňazov
bardejovského dekanátu.

16.03.2015 Pondelok
Pondelok po 4. pôstnej nedeli

17.03.2015 Utorok
Utorok po 4. pôstnej nedeli
Sv. Patrika, bs. - spom.
Výr. bisk. vysviacky Mons. A.
Tkáč, emer. arc. - metrop.
(1990).

18:00

18:00

16:30 stretnutie prvoprijímajúcich detí z
Bartošoviec (sakristia Bartoš.)
Bartošovce (+rodičia Šinaľ a + svokrovci
Špirko)
- za účasti detí

- večerná omša z nasl. sláv.

18:00

Bartošovce (+Rozália Lazúrová - č. 60)

19.03.2015 Štvrtok
SV. JOZEFA, ŽENÍCHA
PANNY MÁRIE, Slávnosť
REKOLEKCIE!

09:00

Bartošovce (za zdr., B. pož. Jozefov)
- REKOLEKCIE za účasti arcibiskupa!

18:00

Hertník (+Jozef - č. 187)

22.03.2015 NEDEĽA
5. pôstna nedeľa, cyklus „B“ „smrtná“ (zahalené kríže)

Číslo 33

ˇ
HerBartnícek

Najhorším zlom je nevedieť, že jestvuje zlo,
najhorším zlom je nevedieť, že sme na tom zle,
najhorším zlom je nevedieť, že sme zlí.
Louis Evely

********************************************
07:30

21.03.2015 Sobota
Sobota po 4. pôstnej nedeli

MAREC 2015

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

16:30 stretnutie prvoprijímajúcich detí z
Hertníka (fara)
Hertník (+Anna, +Jozef, +Zuzana - č. 213)

18.03.2015 Streda
Streda po 4. pôstnej nedeli
Sv. Cyrila Jeruz. - spom.

20.03.2015 Piatok
Piatok po 4. pôstnej nedeli
Výr. bisk. vysviacky Mon. S.
Stolárika, koš. pomocného bisk.
(2004),

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ
HERTNÍK

18:00
19:00
07:30

Boj o maličkých

Hertník (+Juraj Kapec - MAREC - I.)

17:15 KRÍŽOVÁ CESTA (pod vedením
kňaza)
Hertník (Emil, +Rozália, +Rudolf, +Štefan
- č. 172) - za účasti detí
Bartošovce (+Karol Kuruc - č. 87)
Kríž. cesta pred omšou—18:15
Hertník (+Jozef, +Mária - č. 108)

07:45 Hertník (zdr., pož. pre Jozefa - 45 r - č.
296)
09:15 Bartošovce (za veriacich)
10:45 Hertník (zdr. a pož. Márie - 60 r- č. 9)
14:00 KRÍŽOVÁ CESTA (pod vedení
kňaza v Bartošovciach)
M.S.

Znovu sme sa mohli posilniť a obohatiť duchovným poznaním prostredníctvom otca Jozefa
Marettu, exorcistu pre východný obrad. Témou „Boj o maličkých“ odhalil taktiku Zlého
v živote detí. Spoločné stretnutie sa uskutočnilo 12.3.2015 o 17:30
hod. vo farskom kostole sv. Michala archanjela v Osikove slávením
sv. omše, ktorú celebroval o. Juraj Takáč, farár v Osikove.
Koncelebroval o. J. Maretta a farár farnosti Hertník J. Klič. Na tejto
hodnotnej duchovnej akcií bolo veľmi veľa ľudí z blízkeho okolia
a čo veľmi oceňujem, z našej hertníckej farnosti. Už samotné
evanjelium vo sv. omši uvádzalo otca Marettu v jeho službe
exorcizmu. Evanjelium poukázalo na definitívnu moc Ježiša Krista
nad zlým duchom. Ježiš vyhnal diabla z človeka, ktorý bol posadnutý nemým duchom.
Kazateľ prízvukoval, že máme patriť do víťazného tímu Ježiša Krista, nie do porazeného.
Diabol je porazený. Viackrát opakovanou otázkou kazateľ oslovoval hlavne deti
a mladých, aby si zapamätali a vložili do srdca: Kto prehral? – Diabol. Kto vyhral
(zvíťazil)? - Ježiš. Nad kým zvíťazil Ježiš? – Nad diablom, hriechom a smrťou. V závere
príhovoru nás pozval po sv. omši na prednášku. Málokto odišiel domov. Zostalo aj veľa
detí a mladých, ktorí vytrvalo počúvali celý čas.
V téme prednášajúci odhalil taktiku diabla, ktorý na to aby získal človeka, klame. Diabol
využíva tvorivosť a hravosť detí, preto už od útleho detstva útočí tak na dievčatá, ako aj na
chlapcov. Kto by povedal, že diabol pôsobí „všade“. Ako keby sme za všetkým videli
čerta. A nielen to. Svoje obete si pripravuje už vo veku nevinnosti. Preto je úlohou rodičov,
kňazov, učiteľov a vychovávateľov ochrániť deti pred akoukoľvek skrytou hrozbou zla.
Ako ochrániť, keď aj rodičia sú pod vplyvom pôsobenia zlého prostredníctvom TV,

internetu, hier a zaháľky. Ani nevedia, kedy a ako otvorili svoje srdce ako vstupnú bránu
diablovi.
Kto má potom koho ochrániť? Nad všetkým je náš milovaný Ježiš. Máme ho vyvyšovať
aj nad svojou pomýlenosťou a poblúdenosťou .
Čo je najhoršie, zlo má čoraz väčšie a intenzívnejšie prostriedky. Ak nebudeme žiť vo
viere, nič nás neochráni. Budeme zničení, pretože diabol sa neuspokojí s čiastočným
zničením človeka. On chce úplnú deštrukciu všetkých národov.
Otec Jozef detailne hovoril o konkrétnych hračkách, ktoré sú nástrojom Zlého.
Vychovávajú dieťa, aby v dospelosti odpadlo od viery, od Krista. Čo sa týka malých
dievčat, dnes mamy vo veku nad 25 rokov sa ako malé deti
hrali s krásnymi bábikami – bábätkami, ktoré česali, uspávali,
kŕmili a pod. Učili sa byť mamičkami, boli vychovávané
k materstvu. V 2. polovici 20 storočia, diabol zaútočil na
bábiku – bábätko a podvrhol bábiky – bárbiny. Nie je to
bábätko, ale mladá žena, „matelová“, dlhé nohy a pod. Aký je
úmysel Zlého? Bárbina potrebuje auto, bárbydom, šaty nie zo
sekáča, Kena – chlapa (útok na sexualitu). Dievča sa
nepripravuje na materstvo, na dávanie lásky, ale aby chcelo lásku. A keď skončilo 2.
tisícročie, do 3. tisícročia nastúpili monster baby (bábiky). Na snímke o.Jozefa boli
ukázané tri typy bábik: a) diablica, b) prostitútka a c) vampírka, resp. upírka. A poznáme
všetci to známe detské prosíkanie: „Mami, oci, babi..., aj ja chcem takú bábiku, akú má
moja spolužiačka?!“ Čo by milujúci rodič neurobil pre svoje dieťa?! Zhubný vplyv
takých bábik spočíva v stotožnení sa dieťaťa s takou bábikou. Deti sa hrajú a stotožňujú
sa s takou postavou, aby boli služobníkmi napr. prostitúcie a voľného života. Veľký útok
robí satan na ženy (viac je žien diablom posadnutých ako mužov). 40 percent žien sú
satanistky. 8 percent mužov sú prostitúti, 92 percent žien. Dokonca aj na Slovensku
máme vampírske kluby. Prednášajúci spomenul aj mačku
Hello Kitty. Mačka, ktorá nemá ústa. Nápisy mačky sú na
tričkách, peračníkoch a pod. Z malých cicušiek budú raz
baby-cicušky, bez morálky a cudnosti. A nemôžeme
nespomenúť útok na chlapcov. Ich tvorivosť a hravosť
diabol tiež chce zničiť. Chlapci sa v minulosti hrali
s drevenými koníkmi, autami a kockami. Dnes majú
armádu gormitov. Ich počet je 300. Z nich tridsať postáv
zobrazuje (vizualizácia diabla) diabla. Už v rajskom príbehu čítame, že diabol si zobral
podobu hada. Čo spôsobuje vizualizácia? Spôsobuje, že: 1. vyvoláva žiadostivosť, 2.
spôsobuje oklamanie a 3. strach. Teda hra s takými figúrkami nedáva chlapcovi tvorivosť
a hravosť, ale vyvoláva strach a brutalitu. Poznáme to zo zlého animovaného seriálu
Pokémoni (neskôr Radou pre retransmisiu v Slovenskej televízii zakázaný), ako jeden
z pokémonov v mene „ja môžem všetko“, môže biť a zabíjať.

K ďalším prostriedkom, cez ktoré Zlý útočí na deti je detské šampanské. Už od 7. roku,
deti sloganom „veď to je detské šampanské“, učia sa byť závislé na alkohole pri rozličných
oslavách. A keďže sa deti rady hrajú, tak ich hravý potenciál nabudíme tým, že im pod
vianočný stromček kúpime detský poker a detskú ruletu. Výsledok v budúcnosti je viac než
istý, dieťa sa môže stať závislým hráčom (gamblerom) a bude navštevovať herne alebo
kasína. A v neposlednom rade sa diabol nevyhýba ani škôlkam a školám. V obrázkových
učebniciach už vidíme pri Adamovi a Aničke aj iného „kamaráta“ – mimozemšťan Kuko,
predstaviteľ gender ideológie (ani dievča – ani chlapec).
Milí farníci, drahí rodičia, starí rodičia a všetci, ktorým záleží na vašich deťom. Apelujem
na vás. Ochraňujte svoje deti hlavne životom vo viere. Lebo veriaci človek inštinktívne
reaguje na nebezpečenstvo. Snažme sa svedectvom dobrého kresťanského života svoje deti
dostať do víťazného tímu Ježiša Krista, hoci len kúpou bábiky „Šušu“, bábiky, ktorá
možno bude drahšia, ale ktorá vašu dcéru „pripraví“ na prijatie a odovzdanie života. Na
tejto ceste záchrany kráčajme spolu. Nech naša nebeská Matka, svojím materstvom chráni
naše deti a mladých, ich krásne životy.
o. Jaroslav Klič

-------------------------------------------------------------------------------------Deň počatého dieťaťa – rok 2015:
“Chránime nevyliahnuté orly. Chráňme aj nenarodené deti!” - tak znie hlavné motto
občianskej kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“ pre rok 2015, ktorú tradične
organizuje občianske združenie Fórum života s partnermi počas marca a apríla. Jej cieľom
je už po pätnásty raz šíriť úctu k ľudskému životu od momentu počatia, zdvihnúť hlas na
obranu tých, ktorí sa ešte sami brániť nemôžu a mobilizovať spoločnosť k podpore
a pomoci pre deti a celé rodiny. “Na vizuále, ktorý sa objaví na bilbordoch po celom
Slovensku, aj na našich propagačných materiáloch, dávame do pozornosti nerovnováhu v
postoji spoločnosti voči počatému ľudskému životu a voči chráneným živočíšnym druhom.
Napríklad spoločenská hodnota
vajca orla skalného je 4610 eur, ak
ho niekto úmyselne poškodí alebo
zničí, má vážny problém so
zákonom. My sa pýtame, či je život
orla vzácnejší ako ľudský, keďže
zničenie počatého ľudského života
umelým potratom je vnímané
omnoho benevolentnejšie.
Samozrejme, nie sme proti
chráneniu ohrozených živočíšnych druhov, chceme však dosiahnuť to, aby sa obyvatelia
Slovenska zamysleli nad hodnotou ľudského života. Skutočne je potrebné si ho vážiť ako
to najcennejšie čo má nielen každá konkrétna rodina, ale aj celá spoločnosť,” vysvetľuje
Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života.
http://www.25marec.sk/o-kampani/25-marec-den-pocateho-dietata/

