Farský úrad Novoť Vás pozýva na

43. týždeň

púť do SVÄTEJ ZEME
Mariánska úcta (záver)
Od odpustu až doteraz sme sa venovali mariánskej
úcte, lebo sme mariánska farnosť a našej Nebeskej
matke treba venovať náležitú pozornosť.
Ponúkam vám poslednú tému k mariánskej úcte.

Mária tiež potrebovala Spasiteľa
Mariína
bezhriešnosť
neznamenala,
že
nepotrebovala Krista ako svojho Spasiteľa. Kristus
skutočne zachránil Máriu od každého hriechu. Ale
urobil to pre ňu ešte predtým, ako by sa na ňu
dedičný hriech preniesol. Zásluhy Kristovho
utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania dostala skôr,
ako sa udiali v čase. Boh to mohol urobiť, lebo Boh
jestvuje vo večnosti. My sme spasení pre tie isté
Kristove zásluhy, ale v normálnom časovom
poriadku. (Lk 1, 46 – 49)
Štefan Hrbček, kňaz, farár v Novoti

Modlitba pri kaplnke Sedembolestnej
Dnešná Misijná nedeľa je aj dňom modlitieb
a šírenia evanjelia. Sv. otec František odporúča
konať vo farnostiach osobitné pobožnosti, preto
vás pozývame na modlitebné stretnutie mužov,
ktoré sa uskutoční dnes 20.10.2019 o 14:00 hod
pri kaplnke Sedembolestnej na Antušákovom
grúni. Tešíme sa na všetkých mužov, ktorí prídu
pešo, autom, či na motocykloch, ale aj cyklistov.

Informačný list farnosti Novoť

Termín: 12.5. – 19.5.2020
Sprevádza PaedDr. Michal Pitoniak
Svätá Zem je krajinou, kde sa odohrali dejiny Starého
a Nového zákona. Tu je kolíska troch svetových
náboženstiev - židovstva, kresťanstva a islámu.
Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme je určite
neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa
nábožensko-duchovným bohatstvom na celý život.

Cena: 670,- EURO
V cene je zarátané:
- letenka, letiskové a palivové príplatky
- 7x ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách
so soc. zariadením
- doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
- odborný sprievodca – kňaz
- autobusová doprava na letisko a späť
V cene nie je zarátané:
- obslužné a vstupy podľa programu, taxík na Horu
Tábor, čo predstavuje sumu 100,- USD /platí sa
priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi/
- komplexné cestovné poistenie /pre rok 2019 je 2,- €
za osobu a deň/
Ceny sú rátané pri kurze 1 EUR = 1,25 USD. Pri pohybe kurzu
o 5% si vyhradzuje cestovná kancelária právo na úpravu ceny.

Záujemci nech sa zapíšu v sakristií a prevezmú si
podrobnejšie informácie o pripravovanej púti.

Štefan Hrbček, kňaz, farár v Novoti

Relácia "Zvony nad krajinou -prezentácia obce
a aj farnosti Novoť", bude odvysielaná dňa 20.10.2019
v nedeľu o 11:00hod. na rádiu REGINA STRED a repríza
v pondelok o 23:00hod. Relácia bude zverejnená na
webe RTVS.
https://reginastred.rtvs.sk/

20. október 2019

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

Vo farnosti si pripomíname

75. výročie smrti
MONS.

ŠTEFANA MNOHEĽA
kňaza a rodáka z našej farnosti

Pri tejto príležitosti Vás pozývame na
spomienkovú akadémiu,
ktorá sa bude konať
25.10.2019 o 18:45 hod (po sv. omši)
vo farskom kostole
Narodenia Panny Márie v Novoti.
V prednáškach sa dozvieme aj niektoré
zaujímavosti z jeho života, ktoré doteraz neboli
publikované. Pozvaný hosť Ján Dravecký nám
odovzdá svoje poznatky v historickom kontexte
doby a Mária Kondelová priblíži šľachetné
zmýšľanie mons. Štefana Mnoheľa, ktoré sa však
kvôli
nepriaznivým
okolnostiam
nemohlo
realizovať.
Program je obohatený aj o umelecké vstupy v réžií
Mareka Jamricha a Milady Zavoďančíkovej.
Srdečne Vás pozývame.
Štefan Hrbček, farár a prípravný tím

V CIRKVI SME PRIVÍTALI

21. – 27. október 2019
Pondelok

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

Féria

18:00

Na česť Ducha Svätého

6:30

Za + manžel, dcéra a zať č. 759

Uto

Sv. Jána Pavla II, pápeža
ľubovoľná spomienka

Za + Anna Mazurová (nedož. 70 r.)
č. 670

Str

Féria

Poďakovanie za 50 r. života a ZBP pre
sestru Alžbetu č. 779 (detská sv. omša)

Štv

Féria

Za ZBP a poďakovanie za 60 r. života
a ZBP pre detí a vnúčatá č. 421
Poďakovanie za 55 rokov manželstva
č. 131

Pia

Utorok
18:00
14:00
Streda
18:00
6:30
Štvrtok
18:00
6:30
Piatok
18:00
7:00
Sobota

7:00

Poďakovanie za 50 r. manželstva
a ZBP a pomoc pre celú rodinu č. 311
Poďakov. za 35 r. manželstva č. 552
(mládežnícka sv. omša)
Poďakovanie za 40 r. života a ZBP pre
celú rodinu č. 116
Poďakovanie za 60 r. života a ZBP
a pomoc pre celú rodinu č. 399

Na úmysel celebranta

Nedeľa
8:30

Na úmysel celebranta

10:30

Za Boží ľud (obetne dary v kroji č. 2)

Sob
Ned

Výročie posviacky katedrálneho chrámu
sv. Martina z Tours
sviatok
Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

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

krst: 12.10.2019 - Nela Srogoňová
13.10.2019 – Linda Kormaňáková
...nech je ich život Bohu na slávu, svetu na osoh,
rodičom na radosť a im samým na spásu.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA PRIJALI
Dominik a Helena Bulvasňákovci
Gratulujeme a prajeme veľa Božieho požehnania
na spoločnej ceste životom...
************************************************************************************

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.
************************************************************************************

ZMENA ČASU bude o týždeň z 26.10. na 27.10.
o 3:00 h. letného času posunieme hodiny na 2:00 h.
************************************************************************************

PRÍPRAVA NA POHREBNÚ SVÄTÚ OMŠU

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 tretí krát
... kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke,
ktorá by ovplyvnila platnosť tohto manželstva, nech
to ohlási na farskom úrade.

Drahí farníci, chcel by som vás poprosiť, aby
ste pred svätou omšou v Dome nádeje, všetci tí,
ktorí idete prijať Eucharistiu, stlačili počítadlo,
ktoré slúži na to, aby sme vedeli, koľko hostií
treba pripraviť na svätú omšu.
Už viackrát sa stalo, že aj keď sme dali o 20
hostí viac, predsa bolo málo.
Ak máte na návšteve v ľudí z iných farností
mohli by ste ich informovať, že u nás je to
zaužívané takýmto spôsobom.
Ďakujem
Štefan Hrbček, farár

