MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC OKTÓBER
2019
MARIÁNSKA ÚCTA
(pokračovanie)

Máriino ustavičné panenstvo
Vo Svätom Písme sa nikde nehovorí, že Mária
mala iné deti okrem Ježiša. Biblia sa nikdy
neodvoláva na nikoho iného, iba na Ježiša syna Márie. Avšak niektoré úryvky sa zmieňujú
o "Pánových bratoch" a na tieto úryvky sa
niekedy odvolávajú ľudia s pokusom vyvrátiť
učenie Katolíckej cirkvi, že Mária bola
ustavičnou pannou.
Všimnime si, že v týchto úryvkoch, napríklad
v Matúšovej trinástej kapitole dvaja zo štyroch
mužov uvedených menom a nazvaných "Pánovi
bratia" sú v skutočnosti synovia inej Márie
(manželky Kleofasovej) Sú to Jakub a Jozef
(Matúš 27, 56 Ján 19, 25)
V hebrejskom a aramejskom jazyku , ktorými sa
hovorilo v týchto časoch, neexistovalo
pomenovanie ani pre bratanca, ani pre strýka
alebo iných bližších príbuzných. Všetci blízki
príbuzní sa označovali jednoducho ako brat
alebo sestra a hoci v grečtine sú špecifické
slová pre tieto druhy vzťahov, je celkom
opodstatnené usudzovať, že grécke slovo pre
brata (adelfos) bolo používané aj v prípadoch,
kde by bolo presnejšie pomenovať niekoho
bratanec, alebo synovec. Bolo to tak, pretože to
odrážalo slovo brat v širšom slova zmysle
v danej kultúre.
Štefan Hrbček, kňaz
farár v Novoti

Máš túžbu aj Ty sa aktívne zapojiť do prípravy
mimoriadneho misijného mesiaca?
Svätý Otec František nám naznačil štyri spôsoby
prípravy a prežívania Mimoriadneho misijného mesiaca –
októbra 2019, ktorými by sme mohli premôcť rozdelenia
a protichodné názory na bežnú a misijnú pastoračnú
prácu, ako aj rozpory medzi požiadavkami evanjelizácie
v oblastiach, ktoré boli kedysi kresťanské, no teraz sú
sekularizované
a voči
náboženstvu
ľahostajné,
a misiám ad gentes medzi kultúrami a náboženstvami,
ktorým je evanjelium stále celkom cudzie (EG 14). Tieto
štyri spôsoby sú:
1. osobné stretnutie s Ježišom Kristom ako tým, ktorý
žije vo svojej Cirkvi: v Eucharistii, v Božom slove,
v osobnej i spoločnej modlitbe;
2.
svedectvo
svätých,
misionárov-mučeníkov
a vyznávačov viery, ktorí sú jedinečným prejavom cirkví
po celom svete;
3. biblická, katechetická, duchovná, spirituálna
a teologická formácia ohľadom misií ad gentes;
4. misijná charita ako forma materiálnej pomoci
ohromnému dielu evanjelizácie, zvlášť misiám ad
gentes, ako aj kresťanskej formácii v cirkvách, ktoré sú
v najväčšej núdzi.
Bude veľkým požehnaním, ak sa dokážeme podeliť
s našou skúsenosťou osobného stretnutia s Ježišom, alebo
s misijnou skúsenosťou, stretnutím s misionárom, ktorý
nás nadchol, oduševnil pre hlásanie Božieho Slova.
Prispej svojím svedectvom a napíš nám. Prípadne
pošli fotografiu, krátke video. V mimoriadnom misijnom
mesiaci október budeme prinášať tieto svedectvá na našej
stránke.
*************************************************************************************

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;
web stránky: www.novot.sk/farnost/ a nová
www.mojakomunita.sk/web/farnost-novot
farár: Štefan Hrbček, tel.: 0904 575 829
kaplán: Rastislav Hanečák, t.: 0950 626 642
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MIMOR. MISIJNÝ MESIAC OKTÓBER 2019
ÚVAHA
Sv. Terézia z Lisieux je patrónkou misií, hoci sama
na misiách nikdy nebola. O svojom poslaní povedala:
„Keď som rozjímala o tajomnom tele Cirkvi,
nespoznávala som sa ani v jednom úde, ktoré
spomína svätý Pavol, alebo lepšie, chcela som sa
vidieť vo všetkých. Až v láske som našla os môjho
povolania. Pochopila som, že Cirkev má telo zložené
z rozličných údov, ale aj to, že v tomto tele nechýba
nevyhnutne potrebný a veľmi vznešený úd.
Pochopila som, že Cirkev má srdce, a že toto srdce
horí láskou. Pochopila som, že iba láska núti údy
Cirkvi do činnosti, no keby táto láska vyhasla,
apoštoli by už viac nezvestovali evanjelium
a mučeníci by už neprelievali krv. Zbadala som
a spoznala, že láska v sebe zahŕňa všetky povolania,
že láska je všetko, že ona obsahuje všetky časy
a miesta, jedným slovom, že láska je večná. Opojená
najväčšou radosťou som vtedy vykríkla: Ježišu, moja
láska, konečne som našla svoje povolanie: mojím
povolaním je láska. Áno, našla som svoje miesto
v Cirkvi. Toto miesto si mi dal ty, môj Bože.“ Nakoľko
si uvedomuješ svoje miesto v Cirkvi a svoje
povolanie k láske? Vnímaš sa ako úd tajomného
Kristovho tela? „V srdci Cirkvi, mojej matky, ja
budem láskou, a tak budem všetkým a moja túžba
sa splní.“ Sv. Terézia z Lisieux

7. – 13. október 2019

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

Ružencovej Panny Márie
spomienka

Nie je

Uto

Féria

18:00

ZBP pre členov ružencového
spoločenstva svätého patra Pia

Str

Féria

14:00

Za + Jozef č. 239
(detská sv. omša)

Štv

Féria

Za + manžela, rodičov a súrodencov č.
1017

Pia

Sv. Jána XXIII., pápeža
ľubovoľná spomienka

Nie je

Sob

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

Ned

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok
18:00

Za + Gabriel č. 656

Utorok

Streda
18:00

Štvrtok
18:00
Piatok
18:00

Za + Jozefína Pidíková (ned. 60 r.) č. 336
Nie je

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

(mládežnícka sv. omša)
Poďakovanie za 55 r. sobáša a ZBP
a Božiu pomoc pre rodinu č. 208

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

Sobota

ZBP a poďakovanie za 60 r. manželstva
č. 573

15:00

Sobášna sv. omša

7:00

Na úmysel celebranta

7:00

Nedeľa
8:30

Na úmysel celebranta

10:30

Za Boží ľud

Oto Vilčinský, syn rodičov Ota a Jany,
rod. Števuliakovej, bývajúci v Trstenej a
Lucia Boboňová, dcéra rodičov Blažeja a Brigity,
rod. Janetovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa druhý krát ďalej
Michal Fecenko, syn rodičov Michala a Viery,
rod. Maliňákovej, bývajúci vo Forbasoch a
Lenka Mikolajčíková, dcéra rodičov Milana
a Margity, rod. Peňakovej, 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: 29.9.2019 Lukáš Bugaj
...nech je jeho život Bohu na slávu, svetu na osoh,
rodičom na radosť a jemu samému na spásu.
SVIATOSŤ MANŢELSTVA PRIJALI
Igor a Paulína Bránickí
Gratulujeme a prajeme veľa Božieho požehnania
na spoločnej ceste životom...
*************************************************************************************

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 tretí krát ďalej
Michal Serdel, syn rodičov Jozefa a Johany,
rod. Buľvasovej, bývajúci v Novoti a
Ivana Kubaľová, dcéra rodičov Antona a Viery,
rod. Randiakovej, bývajúca v Námestove
Ohlasujú sa tretí krát ďalej

ÚPLNÉ ODPUSTKY V MESIACI OKTÓBER
Môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole,
v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve
alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa
stanovuje: 1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť
desiatkov (napr.: radostný ruženec), 2. k modlitbe
treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri
verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa
zaužívaného zvyku.
*************************************************************************************

Milý farníci, prosím vás, ktorí mate fotografie
alebo sprostredkované spomienky na Mons. Štefana
Mnoheľa, aby ste dali o sebe vedieť. Š. Hrbček, f.

