(pokračovanie z prvej strany)
Mám takú predstavu, že to bude fungovať
podobne ako lektori, ktorí čítajú čítania pri
Svätá spoveď pokračovanie...
Minulý týždeň som napísal pár riadkov o svätej nedeľných svätých omšiach. Dohodneme si
spovedi. Dnes by som chcel tiež niekoľko praktických nejaký systém, urobíme rozpis a pri troške
dobrej vôle to môže fungovať bez problémov.
vecí.
Čo si o mne pomyslí kňaz?
Svätú spoveď začíname slovami spovedám sa Pánu Ak by sa nahlásilo napr. osem dvojíc, tak na
Bohu i vám duchovný otče..... K sviatosti zmierenia jedného človeka by vyšla táto služba raz za dva
prichádzame vo vedomí, že tu sa stretávame mesiace (čo vôbec nie je až tak veľmi náročné)
s milosrdným Bohom Otcom, ktorý nám poslal Ježiša
Krista ako zmiernou obetu za naše hriechy. Malo by nás Som plný očakávania na odozvu z vašej strany
zaujímať, čo si o nás myslí Boh a ľudské ohľady by sme na tento môj návrh.
sa mali naučiť dávať bokom, aj keď dokážem pochopiť,
Štefan Hrbček, kňaz
že to môže zohrávať určitú rolu. Ako kňaz vám môžem
farár v novoti
povedať môj pohľad na to, čo prežívam pri sviatosti
zmierenia. Naozaj ma nezaujímajú hriechy ľudí. Skôr
ma zaujíma, s akým odhodlaním plánuje kajúcnik
MODLITBA K SV. MICHALOVI
vykročiť do ďalšieho života. Uvedomujem si, že ja som
ARCHANJELOVI
len Božím nástrojom, ktorý má kajúcnikovi oznámiť cez
Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji,
slová rozhrešenia tú úžasnú správu, že milosrdný Boh
buď nám ochrancom proti zlobe
mu odpúšťa hriechy a prežívam veľkú radosť z každej
a úkladom diabla.
úprimnej svätej spovede.
Pokorne prosíme,
Ak by sa niekto nevedel vnútorne vysporiadať s tým,
nech mu Boh ukáţe svoju moc.
aby sa vyspovedal u kňaza ktorého pozná, môže sa
A ty, knieţa nebeských zástupov,
vyspovedať u ktoréhokoľvek iného kňaza. Veď
Boţou mocou zaţeň do pekla satana
v dnešnej dobe už nie je problém cestovať alebo môže
a iných zlých duchov,
využiť prítomnosť iných kňazov našej farnosti.
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.
Čakám, že kňaz sa ma bude pýtať...
Amen.
Pri svätej spovedi by sme mali vyznať predovšetkým
ťažké hriechy. Vyznať niektoré hriechy však môže byť aj
**************************************************************************************
zahanbujúce. Ľudia očakávajú, že sa ich na to opýta
Do Farníka radi privítame príspevky z diania vo
kňaz. Ale nie je to správne. Kňaz sa nemusí pýtať na farnosti. Môžete ich posielať na farský mail.
hriechy. Má si vypočuť vyznanie od kajúcnika.
Adresa.: Rímskokatolícky farský úrad
Vo sviatosti zmierenia sa nás dotýka Boh svojou
1005, 029 55 Novoť
uzdravujúcu mocou. Každá svätá spoveď je Boží zázrak,
tel.: 043 5590 230; e-mail: farnost@novot.sk
kde sa uzdravujú naše hriechom zranené duše.
farár: Štefan Hrbček, tel.: 0904 575 829
Štefan Hrbček, kňaz, farár v Novoti
kaplán: Rastislav Hanečák, t.: 0950 626 642

33. týţdeň
11. august 2019
Informačný list farnosti Novoť

Návrat ku koreňom
Zlým znakom dnešnej doby je, že mnohí ľudia
chcú byť moderní a považujú všetko moderné za
dobré, dokonca za lepšie, než to čo bolo. Ale
netreba zabúdať na naše korene a na našu
históriu.
Okrem povedomia že sme kresťania a patríme
do Božej Cirkvi, by sme mali mať aj zdravé
národné povedomie a vážiť si hodnoty, ktoré
v minulosti tvorili naši otcovia. Blíži sa naša
odpustová slávnosť. Veľmi by som si prial, keby
v sprievode s obetnými darmi na odpust boli
ľudia oblečení v kroji. Mohli by sme to urobiť tak,
že sa na to pripravime. Ak bude ochota
a spolupráca z vašej strany, môžme vytvoriť
zvyk, ktorý bude pokračovať aj naďalej.
Prosím vás, ktorí mate doma kroj, nahláste
sa v sakristii.
V nedele, keď bude svätá omša za veriacich by
mohli už aj v čase pred odpustom priniesť farníci
v krojoch obetné dary. Aspoň takýmto malým
úkonom môžeme dať najavo to, že si vážime aj
naše miestne tradície, ktoré majú umeleckú
a historickú hodnotu.
(pokračovanie na poslednej strane)

12. – 18. august 2019
6:30

Voľný úmysel

Adorácia bude vo štvrtok od 17:00 do sv. omše
Pon

Féria

Uto

Féria

Pondelok
18:00

+ Mária (50 r.) a + syn č. 108

Str

Utorok
18:00

+ Viktor Klimčík (1 výr.) č. 401
Štv

Streda
18:00
6:30

+ Ján Šustek a BP pre rodinu č. 351
Za Boží ľud

Štvrtok
9:00

Na úmysel celebranta

18:00

+ Štefan Boboň (výročná)

Sv. Maximiliána Máriu Kolbého, kňaza
a mučeníka, spomienka
Večerná sv. omša je už zo slávnosti
NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE
prikázaná slávnosť

Pia

Féria

Sob

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

Ned

DVADSIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Lektorská služba (nedeľa, prikázaný sviatok) - skupina: I

Piatok

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

18:00

+ rodičia a starí rodičia č. 16

7:00

Voľný úmysel

Sobota
7:00

+ manžel a BP pre rodinu č. 334

Nedeľa
8:30

Na úmysel celebranta

10:30

Za Boží ľud

Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí obetavo
pomáhali pri tepovaní kobercov.

Marek Ţibek, syn rodičov Stanislava a Margity,
rod. Martvoňovej, bývajúci v Lomnej a
Katarína Beňušová, dcéra rodičov Františka
a Marty, rod. Murínovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa druhý krát ďalej

Radek Josef Nevřala, syn rodičov Zdeňka a Marty,
rod. Nechvátalovej, bývajúci v Brne a
Klára Prokopová, dcéra rodičov Dušana a Marty,
rod. Sochuľákovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa prvý krát
... kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke,
ktorá by bránila vzniku tohto manželstva, nech to
ohlási na farskom úrade.
**************************************************************************************

V CIRKVI SME PRIVÍTALI
Amélia Serdelová (krst: 4.8.2019)
Vincent Kasaj (krst: 4.8.2019)
...nech je jej život Bohu na slávu, svetu na osoh,
rodičom na radosť a jej samej na spásu.
********************************************************************************

Vo štvrtok 15.8.2019 je prikázaný sviatok
Nanebovzatie Panny Márie. Pri všetkých sv.
omšiach požehnáme liečive byliny a kvety, ktoré si na
sv. omšu so sebou môžete priniesť. Požehnanie bude
prebiehať tak, že po kázni kňaz prednesie modlitbu
požehnania a pokropí byliny a kvety svätenou vodou,
ktoré budete mať pri sebe.
**************************************************************************************

22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční
Národný pochod za ţivot, ktorý spoluorganizuje
Konferencia biskupov Slovenska.
Kto má záujem ísť spoločne autobusom nech sa
zapíše na zoznam, ktorý je vzadu na stolíku.
Cena 6,-€ na osobu.
Hlavným cieľom je dosiahnuť spoločenskú
i legislatívnu ochranu života každého človeka od
počatia až po prirodzenú smrť.

Dávid Sivčák, syn rodičov Miloša a Marty,
**************************************************************************************
rod. Bartošovej, bývajúci v Novoti a
Simona Kolenčíková, dcéra rodičov Antona a Marty,
V termíne od 18.10. do 24.10. 2019 idú veriaci
rod. Sekerášovej, bývajúca v Oravskej Lesnej
z Mútneho a okolia do Libanonu k hrobu sv. Šarbela.
Ohlasujú sa druhý krát ďalej
Základná cena púte je 890,- €. Sú voľne ešte
4 miesta. V sakristii sú podrobné informácie.

