eRKO oznam
Kresťanský humor existuje. Avšak je veľmi potrebné
v tejto oblasti rozoznať hranicu úcty, za ktorou to už
môže byť posmech a hriech. V tomto krátkom
článku by som vám chcel vysvetliť, kde je

HRANICA ÚCTY V KRESŤANSKOM HUMORE
Držal som už v ruke minimálne dve knižné vydania
rôznych vtipov a situačného humoru, ktorý sa
dotýka životu nás, veriacich ľudí. Dokonca aj ja som
už zažil veľmi veľa humorných situácií. To všetko je
v poriadku a je to dobré. Aby sme sa naučili
rozlišovať, kde je hranica úcty, použijem jeden vtip,
ktorý niektorí ľudia používajú a ani si neuvedomujú,
že je už za hranicou úcty. "Aké je najsilnejší víno?
No predsa omšové! Jeden pije a všetci spievajú."
Na tomto vtipe sa nesmejem! Človekovi, ktorý ho
povedal vysvetlím, že to nie je vhodný vtip. Ak
vidím, že je aspoň trošku schopný to pochopiť,
skúsim mu vysvetliť tajomstvo Eucharistie. Alebo
ak nie, tak sa v duchu modlím slovami: "Otče
odpusť mu, lebo nevie čo hovorí." Ak je niekto
alkoholik a potrebuje sa opiť, môže sa opiť
z čohokoľvek, hoci aj z omšového vína. Veď sa dá
kúpiť a dokonca je zdravšie, než mnohé iné vína.
Dôvod prečo tento vtip nie je vtipom, ale urážkou
Boha je to, že vo svätej omši prijímame Eucharistiu
- telo a krv Kristovu a vôbec tam nejde o pitie vína.
Takéto vtipy dokážu hovoriť len úplne povrchní
ľudia, dokonca a odvážim povedať, že neveriaci
ľudia.

Prosím, naučme sa byť citliví v týchto veciach
a veľmi dobre zvažujme, čo rozprávame, aby
sme nežili v náboženskej pretvárke. SH

Pozývame všetky deti, ktoré chcú tento rok
koledovať s Dobrou novinou, na stretko
ktoré bude 1.12.2019 o 15:00 hod v kostole.

47. týždeň
24. november 2019
Informačný list farnosti Novoť
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Škapuliar, vzácny dar Panny Márie
Ak škapuliar nosíme zbožne, bude predstavovať
silnú zbraň proti Zlému. Medzi mnohými darmi
katolíckej cirkvi je hnedý škapuliar jedným z
najpopulárnejších. Je to kúsok hnedej tkaniny,
ktorá sa nosí okolo ramien a podporuje hlbší vzťah
s Ježišom Kristom a jeho matkou, Pannou Máriou.
(prevzaté z www.modlitba.sk)

V tomto týždni si pripomíname zjavenie
Nepoškvrnenej Panny Márie svätej Kataríne
Labouré, ktoré bolo 27. novembra 1830 v Paríži, v
kaplnke hlavného domu Dcér kresťanskej lásky sv.
Vincenta de Paul. V tomto zjavení má pôvod
medaila Nepoškvrnenej Panny, nazývaná

V sobotu. 7. decembra 2019 našu farnosť
navštívi vdp. Ľudovít Gábriš, kňaz, ktorý je
poverený rehoľou karmelitánov, aby na
Slovensku
posviacal
a vkladal
posvätné
škapuliare.

27. novembra 2009 vzniklo na Slovensku Združenie
Zázračnej medaily (ZZM). Apoštolátom tohto
združenia je podomová návšteva Panny Márie
Zázračnej medaily ako pomoc a záchrana pre naše
rodiny.

Naša farnosť je zasvätená Panne Márií a preto
požehnanie
a vloženie
škapuliarov
bude
v blízkosti mariánskeho sviatku. (kvôli 2.
Adventnej nedeli sa Nepoškvrnené počatie bude
sláviť v pondelok) V tento deň 7.12.2019 bude
sv. omša aj večer, a pri nej vdp. Ludovít Gábriš
v homílií vysvetlí záväzky, ale aj milosti, ktoré
plynú z prijatia škapuliara. V nasledujúcom
Farníku budú ďalšie informácie.
SH

V našej farnosti vzniklo ZZM 21. júla 2016. Odvtedy
sa vytvorilo 10 skupín, kde prijíma kaplnku Panny
Márie 249 rodín. Povzbudzujeme Vás v týchto
dňoch tráviť viac času s Pannou Máriou modlitbou
sv. ruženca, modlitbou zasvätenia sa (je na dekréte
člena ZZM), príp. deviatnikom k Panne Márii
Zázračnej medaily.

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

"Zázračná medaila "

8. decembra 1854 Pius IX. vydal bulu Ineffabilis
Deus, v ktorej definoval dogmu o Nepoškvrnenom
počatí Panny Márie. V nej hovorí: "Panna Mária sa
zjavila vo svete vo svojom Nepoškvrnenom počatí
ako žiarivá zornica, ktorá všade šíri svoje lúče..."
Takto sa Panna Mária predstavuje aj na medaile.
Katarína Súkeníková

ÚVAHA A POĎAKOVANIE PÁNA KAPLÁNA

25. november – 1. december 2019

Adorácia bude vo štvrtok od 17:00 do sv. omše
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14:00

+ manžel a rodičia Kozaňák a Judiak č.
122 (detská sv. omša)

Sob

Sv. Ondreja, apoštola
sviatok

6:30

Poďakovanie za 20 r. sobáša č. 14

Ned

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Pondelok
18:00
6:30
Utorok

Poďakovanie a ZB pomoc pre rodinu
Šustekovú č. 350
Poďakovanie a ZB pomoc pre rodinu
Jakubjakovú č. 21

18:00

Poďakovanie za 60 r. života a B pomoc
pre rodinu a súrodencov č. 157

6:30

+ syn a manžel a + z rodiny č. 1001

Streda

Štvrtok

Poďakovanie za dar života a ZBP pre
rodinu Bugaj č. 125

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

Piatok

Poďakovanie za 87 r. života a B pomoc
pre rodinu č. 168

Spoločenstvo Modlitby Matiek pozýva všetkých
na modlitebné stretnutie v stredu 27. Novembra
2019 po večernej sv. omši.

18:00

(mládežnícka sv. omša) ZBP mäsiarov

7:00

+ Terézia Chudiaková (ned. 80 r.) a za
+ z rodiny č. 568

18:00
6:30

10:30

Požehnanie adventných vencov bude v nedeľu
1.12. pri všetkých sv. omšiach.
************************************************************************************

Na úmysel celebranta

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

Na úmysel celebranta

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

Nedeľa
8:30

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

V nedeľu 1.12. pozývame mamičky na požehnanie
pred pôrodom, ktoré bude po druhej sv. omši.

Sobota
7:00

Lektorská služba (nedeľa, sviatok) - skupina: I

Za Boží ľud (4)

Na budúcu nedeľu 1.12. bude zbierka na charitu.
Stretnutie pastoračnej rady bude v utorok
26.11.2019 po večernej sv. omši.
Stretnutie hospodárskej rady bude v pondelok
2.12.2019 po večernej sv. omši.
************************************************************************************

Milí veriaci. V tejto milej farnosti som už štyri a pol
mesiaca. Určitý čas sledujem aj to, ako a aké obetné
dary nosíte počas sv. omše. Je veľmi pekné, že tu
v kostole okrem vína a hostii na slávenie Eucharistie,
prinášate aj svoje ďalšie dary. Nie je to zvykom
v každom kostole a preto z týchto darov mám radosť.
Chcel by som vám poradiť, ako a aké dary prinášať
do kostola. Keď prinášate svoje dary, a ak ste viac ako
dvaja, tak nech vaše osobné dary idú ako prvé
a nakoniec ampulky a hostie. Lebo ja ako kňaz beriem
ako posledné k oltáru hostie.
Tiež chcem poradiť aj ohľadom darov. Par krát sa
stalo, že veriaci doniesli aj sviečku, ale my v kostole už
sviečky voskové nepoužívame, len olejové, a tak
nevieme, čo urobiť s tými sviečkami.
Ohľadom kvetov som rozmýšľal, že je to pekný dar,
ktorý sa môže dať k soche Panny Márie, alebo inému
svätému, ale tu by som odporučil doniesť kvety, ktoré
vypestujete doma. Lebo keď idete kúpiť kvety, tak za
nich zaplatíte niekoľko eur. Ja by som vám odporučil
nekupovať kvety, ale dať peniaze za kvety do obálky,
napísať na obálku na kvety a priniesť ako obetný dar.
Lebo do kostola sa aj tak kvety kupujú z kvetinárstva
a robí sa výzdoba.
To isté čo s kvetmi by som odporučil aj pri lampovom
oleji, že tiež dáte peniaze do obálky a napíšete na
obálku na olej. Alebo keď ste nerozhodní, tak napíšete
na kostol. A tak ušetrite čas aj nakupovaním a aj
nosením darov do kostola. Bude to jednoduchšie aj pre
vás.
Ale keď radi nosíte dary do kostola, tak by som
odporučil priniesť dezert alebo niečo sladké, lebo
miništranti sa potešia každej sladkosti.
Túto úvahu neberte ako príkaz, ale ako poradenie. Je
už na vás ako sa rozhodnete, my sa tešíme každému
daru. Aj tým darom sme sa potešili, ktoré ste priniesli
ako dar za úrodu a ďakujeme. Je to pekné z vašej strany,
že sa viete aj podeliť.
Rasťo Hanečák, kňaz, kaplán

