JEDNOTA BUDUJE

Všetky veci okolo nás majú určitý vývoj. Vyvíja sa
technika, vyvíja sa štandard bývania, V podstate
Otázka: Nemám rád rýchle spovede. Potrebujem sa všetko, na čo sa pozrieme má svoj prirodzený vývoj.
poradiť o niektorých veciach. Čo mám robiť?
Vyvíja sa aj jazyk aj spoločnosť a uprostred tohto
Odpoveď: Ani ja nemám rád rýchle spovede. Na prvý všetkého žijeme my - ľudia. Boh je večný a stály - ten
piatok príde väčší počet kajúcnikov a v tomto prípade sa nemení, ani jeho zákony.
sa nedá venovať každému kajúcnikovi veľa času.
S týmto treba počítať. Celý mesiac spovedáme každý To čo je podstatné sa meniť nemôže. Ale mnohé
deň ráno pol hodinu a večer trištvrte hodinu pred nepodstatné veci sa meniť môžu. Iste ste si všimli, že s
svätou omšou. Odporúčam využiť práve tieto možnosti. tým ako sa vyvíja náš jazyk robia sa aktuálne jazykové
Človek, ktorý prijal sviatosť zmierenia napríklad v úpravy aj v liturgických knihách a približne raz za "sto
strede mesiaca a nespáchal ťažký hriech, môže na prvý rokov" aj preklad Svätého písma. Svätá Cirkev veľmi
piatok prijať Eucharistiu a získať tak milosti spojené s bdie a dáva pozor, aby sa cez tieto úpravy nezmenil
obsah. Chcel by som vás upozorniť na to, že keď
prvým piatkom. Neznamená to, že musí ísť ešte raz na
odpovedáme na aklamáciu Z neba si im dal chlieb mali
spoveď aj keď napríklad už prešli dva týždne. Od Boha
by sme spoločne odpovedať už po novom Ktorý má v
nás neoddeľuje čas, ale hriech.
sebe všetku slasť.
Otázka: Svätú spoveď som prijal počas svätej omše
a kňaz mi dal za pokánie pomodliť sa Korunku A tiež dávam do pozornosti novú formuláciu modlitby
k Božiemu milosrdenstvu. Musím vykonať skutok k svätému Michalovi archanjelovi.
kajúcnosti ešte pred Svätým prijímaním?
Odpoveď: Skutok kajúcnosti je dobré vykonať v čase
Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe
krátko po svätej spovedi, ale hriechy sú nám odpustené
a úkladom diabla.
pri slovách rozhrešenia a našej úprimnej ľútosti.
Pokorne prosíme,
Znamená to, že očistení Božou milosťou sme hodní
nech
mu
Boh ukáţe svoju moc.
prijať eucharistiu.
A ty, knieţa nebeských zástupov,
Otázka: Zabudol som aké pokánie mi uložil kňaz. Mám
Boţou mocou zaţeň do pekla satana
po spovedi vyhľadať kňaza a pýtať sa na pokánie?
a iných zlých duchov,
Odpoveď: Význam kajúceho skutku nespočíva v tom, že
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.
týmito úkonmi robím aj náhradu za svoje hriechy. Toto
Amen.
urobil Ježiš svojou smrťou na kríži pre celé ľudstvo **************************************************************************************
a navždy a cez sviatostné znaky prijímam túto milosť
Do Farníka radi privítame príspevky z diania vo
počas života. Skutok kajúcnosti predstavuje určitý farnosti. Môžete ich posielať na farský mail.
"štart" k osobnému pokániu, ktoré by sme mali tiež
Adresa.: Rímskokatolícky farský úrad
robiť. V prípade, že zabudnem čo mi dal presne za
1005, 029 55 Novoť
pokánie kňaz by som mal s týmto úmyslom urobiť
tel.: 043 5590 230; e-mail: farnost@novot.sk
farár: Štefan Hrbček, tel.: 0904 575 829
nejaký "približný" kajúci skutok.

Štefan Hrbček, kňaz
farár v Novoti

kaplán: Rastislav Hanečák, t.: 0950 626 642

34. týţdeň
18. august 2019
Informačný list farnosti Novoť

Drahí farníci,
pri príležitosti 7. výročia posvätenia kaplnky
a sochy svätého Huberta Vás srdečne
pozývame na slávenie svätej omše v lokalite
Bieranka dňa 25. augusta 2019 o 11:00hod.
Po svätej omši ste všetci pozvaní na malé
občerstvenie.
Poľovníci z Novoti
***********************************

Stretnutie pastoračnej rady farnosti
V stredu 21.8.2019 po večernej sv. omši
bude stretnutie pastoračnej rady farnosti.
Pastoračná rada je poradným orgánom pre kňazov vo
farnosti a je zároveň „hlasom ľudu“. Veriaci môžu
vlastné návrhy prostredníctvom pastoračnej rady
predniesť kňazom vo farnosti, aby o nich spolu
s pastoračnou radou diskutovali a našli čo najlepšie
riešenia.
Štefan Hrbček, kňaz,
farár v Novoti

19. – 25. august 2019

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

Sv. Jána Eudes, kňaza
ľubovoľná spomienka

Uto

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
spomienka

Str

Sv. Pia X., pápeža
spomienka

Štv

Panny Márie Kráľovnej
spomienka

Pia

Sv. Ruženy Limskej, panny
ľubovoľná spomienka

Sob

Sv. Bartolomeja, apoštola
sviatok

krst: 11.8.2019 - Blažej Michálek,
Adam Serdel, Daniel Sochuliak,
Izidor Kolenčík, Viliam Mikolajčík

Ned

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

...nech je jeho život Bohu na slávu, svetu na osoh,
rodičom na radosť a jemu samému na spásu.

Pondelok
18:00

+ manžel a syn a ZBP pre rodinu č. 1001

Utorok
18:00

+ Viktória a Serafín Bolek č.764

6:30

+ mama Jolana a jej rodina č. 883

Streda
18:00
6:30
Štvrtok
18:00
6:30
Piatok

+ Anny a účastníci pohrebu č. 656
Poďakovanie a za B. pomoc pre rodinu
a deti č. 967
+ za vnímavosť na vnuknutia Ducha
Svätého
+ z rodiny Kuchťák a Franek č. 780

18:00

Poďakovanie za rodinu a BP pre mamu
Jozefínu č. 332

7:00

+ Anton Dibdiak a rodičov č. 693

Sobota
15:00
7:00

Sobášna sv. omša
+ rodičia (Rypák) č. 797

Nedeľa
8:30

11:00

Za Boží ľud
Za poľovníkov

V nedeľu 25.8. budeme zapisovať úmysly sv. omší.

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 druhý krát ďalej
Marián Piontek, nepokrstený syn rodičov Milana
a Boženy, rod. Blaškovej, bývajúci vo Svite a
Michaela Teluchová, rím. kat. dcéra rodičov Štefana
a Anny, rod. Frankovej, 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

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

RODINU SI ZALOŢILI:

Spovedanie poľovníkov a ich priaznivcov bude
v piatok večer 23.8.2019 hodinu pred sv. omšou.

Jakub a Klára Ptačin

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

Gratulujeme a prajeme veľa Božieho požehnania
na spoločnej ceste životom...
**************************************************************************************

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 tretí krát ďalej
Dávid Sivčák, syn rodičov Miloša a Marty,
rod. Bartošovej, bývajúci v Novoti a
Simona Kolenčíková, dcéra rodičov Antona a Marty,
rod. Sekerášovej, bývajúca v Oravskej Lesnej
Ohlasujú sa tretí krát ďalej

V termíne od 18.10. do 24.10. 2019 idú veriaci
z Mútneho a okolia do Libanonu k hrobu sv. Šarbela.
Základná cena púte je 890,- €. Sú voľne ešte
4 miesta. V sakristii sú podrobné informácie.
**************************************************************************************

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.

