TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA
HODY ALEBO ODPUST?
Keď počujem slovo hody, ako prvá asociácia
mi príde pečená kačka, kapusta, lokše burčiak,
stánky a kolotoče. Hody sú odvodené od slova
hodovať. Etymológia slova nám do určitej miery
vie naznačiť, aký obsah sa ukrýva za určitým
slovom.

My v Novoti máme odpust. Významovo

36. týždeň

1. september 2019
Milí mladí priatelia, drahí farníci. Aj tento rok sa
Informačný list farnosti Novoť
uskutoční Týždeň dobrovoľníctva. Prebiehať bude
v termíne 16.9. - 22.9.2019 a aj my sa môžeme
zapojiť do tejto výzvy. Žilinské dobrovoľnícke
centrum robí túto kampaň aj pre zvýšenie
povedomia ohľadom dobrovoľníctva a zároveň sa
môže vykonať veľa dobra.
V sobotu 21.9.2019 pozývam ochotných ľudí, aby
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
sme urobili poriadok na starej fare. Stretneme sa po
NARODENIA PANNY MÁRIE
rannej sv. omši a pustíme sa do práce. Myslím si, že
lepšie sa budeme cítiť v upravených priestoroch.
Štvrtok
Štefan Hrbček Adorácia od 15:00 do sv. omše

(etymologicky) to súvisí so slovom "odpustiť".
Boh nám odpúšťa rád, lebo sme jeho deti, **************************************************************************************
prichádzame k nemu a oslavujeme ho najlepšie
Komisia pre mládeţ v Spišskej diecéze pozýva
ako vieme a ako si to on praje.
mladých na turistický výstup do Vysokých Tatier,
tento raz na Východnú Vysokú, ktorý sa uskutoční
Odpust je slávnosť, kde si veriaci uvedomujú v sobotu 14. 9. 2019.
Stretneme sa o 8:15 v Tatranskej Polianke.
Božiu blahosklonnosť k človeku. Pri oslave
Viac info na www.komisia.sk.
svätého patróna farnosti Cirkev z pokladu milostí
štedrejším priehrštím udeľuje duchovné dary pre **************************************************************************************
Pozývame všetkých učiteľov, žiakov a detí na sv.
dobro veriacich. (napríklad odpustenie trestov za
hriechy) Samozrejme, že k odpustu patrí aj omšu na začiatku školského roka, ktorá bude
2.9..2019 v pondelok o 8:00 h. Počas sv. omše
slávnostné stolovanie a kultúrne podujatia, ale
poţehnáme školské tašky prvákom.
toto je až na druhom a treťom mieste.

(vyloženie Sviatosti Oltárnej a korunka k Božiemu
milosrdenstvu, čítanie z denníčka
15:45 do 17:00 čas na súkromnú adoráciu
17:00 do sv. omše modlitba sv. ruženca, litánie Loretánske
a modlitba k sv. Jozefovi)
18:00 Sv. omša a „prípravná“ odpustová homília: Vdp.
Marián Dopater
Po sv. omši SVIATOSŤ ZMIERENIA (prídu kňazi z okolia)

Piatok
po sv. omši:
Hodobno-umelecké
pásmo
***********************************************************************************
ZRODILA SA PRE
V nedeľu 8.9.2019 pozývame mamičky VEĽKÝ PLÁN
Verím, že tohoročný odpust bude pre našu v poţehnanom stave na požehnanie pred pôrodom, (v réžií M. Jamricha)

farnosť časom Božej milosti a zároveň aj ktoré bude po druhej sv. omši v kostole. (asi o 9:30)
priestorom pre posilnenie rodinných vzťahov a **************************************************************************************
Do Farníka radi privítame príspevky z diania vo
milých stretnutí.
farnosti. Môžete ich posielať na farský mail.
Prajeme vám požehnaný „odpustový týždeň“
Adresa.: Rímskokatolícky farský úrad
kňazi farnosti Novoť
Rastislav a Štefan

1005, 029 55 Novoť
tel.: 043 5590 230; e-mail: farnost@novot.sk
farár: Štefan Hrbček, tel.: 0904 575 829
kaplán: Rastislav Hanečák, t.: 0950 626 642

Sobota
20:00 fatimský
ruženec pri Lurdskej
kaplnke
Nedeľa
10:30 Slávnostná sv. omša

2. – 8. september 2019

8:00
Pondelok
18:00
6:30
Utorok
18:00
6:30

Za vedenie Ducha Svätého a poţehnanie
pre učiteľov a ţiakov ZŠ v Novoti

Pon

Féria

Za pútnikov – Budkov, Lechen
a Ludzmierz
+ manţel, + rodičov Mikolajčíkových
a Hilbrychtových č. 963

Uto

Sv. Gregora Veľkého, pápeţa a učiteľa Cirkvi
spomienka

Str

Féria

Štv

Féria

Poďakovenie za 80 r. ţivota (Johana)
a ZB poţehnanie č. 231
Voľný úmysel

Pia

Streda
18:00

+ Oľga, Jakub a Anna Bulvasňakových

6:30

Boţia pomoc pre rodiny č. 442

Štvrtok
+ otec Štefan

6:30

Poďakovanie za 68 r. a ZBP č. 414

17:45

+ rodiny Ján, Helena (90 r. nedoţ.) Pidík
a súrodenci č. 336

7:00

Poďakovanie za 60 r. ţivota a BP č. 1016

Sobota
7:00

Sob
Ned

18:00
Piatok

Adorácia bude vo štvrtok od 15:00 do sv. omše

Féria
Prvý piatok v mesiaci
Sv. Marka Kriţina, Melichara Grodzieckeho
a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov
spomienka
DVADSIATA TRETIA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

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

Spovedať budeme pol hodiny pred sv. omšami.
Vo štvrtok a v piatok od 16:30 h..
V CSS STUDIENKA budeme spovedať vo štvrtok
od 9:00 a o 10:00 tam bude sv. omša.
Chorých v dedine navštívime: v piatok od 8:00 h.
**************************************************************************************

8:30

Voľný úmysel

10:30

Za Boţí ľud (odpustová slávnosť)

Michal Kurák, syn rodičov Mariána a Anny,
rod. Hajdučákovej, bývajúci v Sihelnom a
Ľubomíra Smolárová, dcéra rodičov Jozefa a Márie,
rod. Durčákovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa prvý krát
... kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke,
ktorá by ovplyvnila platnosť tohto manželstva, nech
to ohlási na farskom úrade.
**************************************************************************************

V CIRKVI SME PRIVÍTALI
krst: 25.8.2019
Marek Nodţák, Tamara Mikulová, Matúš Jašica,
Václav Kasan, Eva Rypáková, Nela Boleková
...nech je ich život Bohu na slávu, svetu na osoh,
rodičom na radosť a im samým na spásu.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA PRIJALI
Marek a Katarína Ţibekovci
Gratulujeme a prajeme veľa Božieho požehnania
na spoločnej ceste životom...
PÁN SI POVOLAL
František Melich (+ 63); Ján Grozanič (+ 82)
Nech ho Pán prijme k sebe do radosti večného života

BP Peter a Pavol č. 390

Nedeľa

Milan Ferenčík, syn rodičov + Milana a + Emílie,
rod. Kovaľovej, bývajúci v Zákamennom a
Eva Žatkuľáková, dcéra rodičov Emila a Marty, rod.
Kuchťakovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa druhý krát ďalej

Marián Piontek, bez vyznania, syn rodičov Milana
a Boţeny, rod. Blaškovej, bývajúci vo Svite a
Michaela Teluchová, rím. kat. dcéra rodičov Štefana
a Anny, rod. Frankovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa tretí krát ďalej

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

22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční
Národný pochod za život, 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.

