(pokračovanie z prvej strany)

MARIÁNSKA ÚCTA
(pokračovanie)
Na otázku, či sa klaniame Panne Márií som
sa veľakrát stretol s nesprávnou odpoveďou.
Alebo keď nie s nesprávnou odpoveďou, tak
aspoň s neprimerane dlhým zaváhaním.

Pane Márii sa neklaniame
Panna Mária hoci je Božia matka
je človek, rovnako ako ostatní svätí
alebo každý jeden z nás. Pane
Márii patrí spomedzi všetkých
svätých najväčšia úcta, pretože ona
dostala zvláštnu milosť od Pána
Boha, ale klaniame sa jedine Bohu
v troch božských osobách: Otcovi,
Synovi a Duchu Svätému.
Môžeme sa modliť pred sochou alebo
obrazom Panny Márie na kolenách, pretože
naša poklona nepatrí Pane Márii, ale Bohu.
Prostredníctvom
príhovoru Panny Márie
predkladáme naše modlitby a prosby Bohu.
V dogmatike sa výnimočná úcta, ktorú
vzdávame Pane Márii odborne nazýva
hyperdulia. Aj bez toho aby sme poznali cudzie
slová, myslím si že každý z nás vníma to, že
Panna Mária má spomedzi všetkých svätých
najdôstojnejšie
miesto
počas
celého
cirkevného roku. Oslavujeme ju v liturgií,
umením (napr.: krásnymi piesňami) a je pre nás
vzorom učeníctva a kresťanského života.
Štefan Hrbček, kňaz
farár v Novoti

Dante v Božskej komédii umiestnil Lucifera až
na dno pekla ako zvrhnutého na zemi, kde sa
vytvoril obrovský kráter.
Boh stvoril všetkých anjelov ako svätých
dobrých, dokonalých a krásnych, obdarených
rozumom a slobodnou vôľou. Avšak niektorí z
nich uplatnili svoju slobodu tak, že povedali: "Non
serviam - nebudem slúžiť Bohu“. Urobili tak na
základe pýchy a vzdoru voči božiemu plánu,
ktorý im dopredu poodkryl.
Moc démonov, ktorí majú záujem škodiť
človekovi a narúšať boží plán spásy je
porovnateľná s mocou ktorú majú Svätý Michal
Gabriel a Rafael. Je správne keď v ťažkých
pokušeniach a duchovných zápasoch voláme na
pomoc týchto božích bojovníkov.
Svätý Michal Gabriel a Rafael orodujte za nás
Štefan Hrbček, kňaz, farár v Novoti

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

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe
a úkladom diabla.
Pokorne prosíme,
nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla satana
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.
Amen.
*************************************************************************************

Do Farníka radi privítame príspevky z diania vo
farnosti. Môžete ich posielať na farský mail.
Adresa.: Rímskokatolícky farský úrad
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

39. týţdeň
22. september 2019
Informačný list farnosti Novoť

V nebi máme veľkých pomocníkov v duchovnom
zápase o našu spásu. Sú to archanjeli Michal Gabriel a
Rafael. Ich sviatok tento rok neslávime, lebo pripadol
na nedeľu, preto im chcem venovať aspoň krátky
priestor v našom farskom časopise.

V NEBI NASTAL BOJ

Svätý Ján v knihe Zjavení napísal videnie:
"A strhla sa bitka na nebi: Michael a jeho anjeli
bojovali s drakom. Drak a jeho anjeli bojovali, ale
nezvíťazili, a nebolo už pre nich miesta v nebi.
A veľký drak, ten starý had, nazývaný diabol a
satan, ktorý zvádzal celý svet, bol zvrhnutý na
zem a s ním aj jeho anjeli. A počul som mohutný
hlas v nebi: ,Teraz prišlo spasenie, moc a
kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Mesiáša; lebo
bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý ich pred
Bohom osočoval dňom i nocou. Oni nad ním
zvíťazili pre krv Baránkovu ...' "(Zjv 12, 7 - 11)
Svätý Peter o tom píše: "Veď Boh neušetril ani
anjelov, ktorí hrešili, ale strhol ich do temnej
priepasti podsvetia a dal ich strážiť aby boli
postavení pred súd." (2. Petr 2, 4)
A svätý Júda: "Tiež anjelov, ktorí si nezachovali
svoje vznešené postavenie, ale opustili určené
miesto, drží vo večných putách v temnote pre
veľký deň súdu." (Jud 6)
(pokračovanie na poslednej strane)

23. – 29. september 2019

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

Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza
spomienka

Uto

Féria

Str

Féria

Štv

Féria

Pia

18:00

Poďakovanie za 60 r. života a prosba o B
pomoc č. 658

Sv. Vincenta de Paul, kňaza
spomienka

6:30

Voľný úmysel

Sob

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

18:00

Za + manžela, rodičov a duše v očistci
č. 779

Ned

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

6:30

Za + Mária Furgaláková (3 výr.) č. 736

Pondelok
18:00

+ z rodiny Kircovej č. 164

6:30

Voľný úmysel

Utorok
18:00
14:00
Streda

Štvrtok

Piatok

+ rodičia a manžel (25 r.) č. 549
+ František Mlich a účastníci pohrebu
(detská sv. omša)

18:00

(mládežnícka sv. omša)
Česť Ducha Svätého č. 750

7:00

+ Terézia Hilbrychtová a rodičov č. 119

Sobota
15:00

Sobášna sv. omša

7:00

Za Boží ľud

Nedeľa
8:30

BP pre rodinu č. 309

10:30

Na úmysle celebranta

STRETNUTIE AKOLYTOV
bude v stredu 25.9.2019 po večernej sv. omši.

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

Peter Bartoš, syn rodičov Štefana a Márie,
rod. Šimjakovej, bývajúci v Novoti a
Veronika Štepančíková, dcéra rodičov Štefana
a Renáty, rod. Radičovej,
bývajúca v Zákamennom
Ohlasujú sa druhý krát ďalej
Dominik Bulvasňák, syn rodičov Antona a Marty,
rod. Račákovej, bývajúci v Novoti a
Helena Zavoďanová, dcéra rodičov + Jozefa
a Heleny, rod. Bulákovej,
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: 15.9.2019
Vincent Záruba
...nech je jeho život Bohu na slávu, svetu na osoh,
rodičom na radosť a jemu samemu na spásu.
SVIATOSŤ MANŢELSTVA PRIJALI
Milan a Eva Ferenčíkovci

Igor Branický, syn rodičov Ondreja a Jany,
rod. Stolárikovej, bývajúci vo Vavrečke a
Paulína Jakubjaková, dcéra rodičov Milana a Jany,
rod. Jantolákovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa tretí krát ďalej
Peter Bernaťák, syn rodičov Jána a Jolany,
rod. Zálešákovej, bývajúci v Novoti a
Beáta Kovalíková, dcéra rodičov Františka
a Margity, rod. Sifkovej,
bývajúca v Oravskej Polhore
Ohlasujú sa tretí krát ďalej

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

MILÍ ERKÁRI!
Určite sa už teraz tešíte na stretká. Prvé bude pre
4. – 7. ročník ZŠ v sobotu 28.9.2019 o 16:00 h.
*************************************************************************************

Spoločenstvo Modlitby Matiek vás pozýva na

MODLITEBNÉ TROJDNIE
- v piatok 27.9.2019 po večernej sv. omši
- v sobotu 28.9.2019 po sv. omši (ráno)
- v nedeľu 29.9.2019 o 15:00 h.

