INFO k zbierke na CHARITU
Jedno staré latinské príslovie hovorí

Serva ordinem,
et ordo servabit te
V preklade to znamená "Zachovaj poriadok
a poriadok zachová teba." Prežívanie
liturgického roku predstavuje určitý poriadok.
Celý liturgický rok je zameraný na osobu
Ježiša Krista nášho Pána a Spasiteľa. Advent začiatok liturgického roku predstavuje dobu,
v ktorej si pripomíname, že ľudstvo na základe
Božích prisľúbení očakávalo príchod Mesiáša.
Mesiáš sa narodil a putujúca cirkev teraz
očakáva druhý Kristov príchod. Vianočné
obdobie je oslava Kristových narodenín.
Zvyšok liturgického roku je zameraný na
Ježišovo verejné účinkovanie, v ktorom
umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša majú
výsostné miesto.
Do tohto vnútorného poriadku liturgických
slávení dosť výrazne zasahuje komerčný svet,
ktorý nám ponúka materiálne veci, dáva dôraz
na jedlo, nákup darčekov a rôzne iné ponuky.
Problém je v tom, že sa nachádzame uprostred
komerčného tlaku. Ako veriaci ľudia by sme si
nemali nechať narúšať obsah jednotlivých
liturgických období predbiehajúcou komerciou.
Nie je správne, keď na sviatok svätého
Mikuláša sa rozsvieti vianočná výzdoba. Veď
ešte len začal Advent a je ešte veľmi ďaleko do
Vianoc. Dobrácky deduško "santa" s tučnými
líčkami, ktorý prišiel kdesi z rozprávky
severských krajín chce konkurovať svätému
Mikulášovi.
Prosím, venujte vo svojich rodinách priestor
na to, aby ste svojim deťom tieto veci vysvetlili
a podľa toho aj žili.
SH

V tomto adventnom čase sa s Vami chceme podeliť
o náš sen. Sen, v ktorom snívame o pomoci pre
každého, kto ju bude potrebovať. Cirkev by mala byť
miestom prijatia pre každého. Aj pre núdznych,
chudobných, či inak znevýhodnených.
Túžime, aby sa v každej farnosti našli ľudia, ktorí budú
vnímaví nielen na seba, ale aj na ostatných. Každá
farnosť by mala byť miestom, kde si ľudia všimnú, ak
niekto z ich okolia potrebuje pomôcť, či len povzbudiť.
V Spišskej katolíckej charite sa takejto konkrétnej
pomoci venujeme už takmer tridsať rokov. Za tento čas
sme pomohli tisíckam príbehom rôznych ľudí – od detí,
cez mladých ľudí, slobodné mamičky, núdzne rodiny,
zdravotne znevýhodnené osoby, seniorov, či
umierajúcich.
Veľakrát však narážame na množstvo prekážok, ktoré sa
nás v tejto našej práci snažia zastaviť. Vďaka Božiemu
požehnaniu sa však aj napriek mnohým ťažkostiam
snažíme naplniť náš sen – o pomoci pre každého.
Počas prvej adventnej nedele sa bude na celom
Slovensku vo všetkých kostoloch organizovať zbierka na
Charitu. V našej diecéze poputujú vyzbierané finančné
prostriedky na činnosť Spišskej katolíckej charity.
Zo srdca vám ďakujeme za vaše dary. Veríme, že aj
vďaka tejto zbierke nielen pomôžete tým, ktorí to
najviac potrebujú, ale zároveň si otvoríte srdce na
pomoc aj pre ľudí vo vašom najbližšom okolí.
Pracovníci Spišskej katolíckej charity
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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Informačný list farnosti Novoť

DARČEK PRE JEŢIŠA
(adventná aktivita pre detí)
V advente si každodennou svätou omšou
pripravíme svoje srdce pre Pána Ježiša. Pri každej
sv. omši, okrem nedele a sviatku, dostanete
obrázok, ktorý nalepíte na kartičku. Kartičku si
môžete zobrať zo stolíka vzadu túto nedeľu.
Podpísanú a vyplnenú kartičku prinesiete na sv.
omšu na Boţie narodenie 25.12. Najvernejších
priateľov Pána Ježiša čaká prekvapenie.

Všetkým farníkom prajeme
pokojné preţívanie adventu
kňazi farnosti
************************************************************************

ŠKAPULIAR
7.12.2019 bude sv. omša večer o 18:00 h.
Sv. omšu bude celebrovať vdp. Ludovít Gabriš,
ktorý je poverený pre vkladanie posvätného
škapuliara.
pri sv. omši v homílií vysvetlí špiritualitu z hory
Karmel, prísľuby aj záväzky, vyplývajúce z tohto
zasvätenia.
Po sv. omši bude vkladanie posvätného
škapuliara, pre tých, ktorí majú o to správny
záujem.

Putovanie relikvii sv. Vincenta de Paul
v našej Spišskej diecéze
2. – 8. december 2019
Pondelok

Adorácia bude vo štvrtok od 16:30 do sv. omše
Pon

Féria

18:00

Za ZBP pre rodinu č. 182

6:30

+ starí rodičia, + krstní rodičia a + Ján
č. 220

Uto

ráno - rorátna sv. omša
Sv. Františka Xaverského, kňaza
spomienka

+ Vendelín, + Terézia Šuráková a B
pomoc pre syna č. 390
+ Helena Dibdiaková 440
(detská sv. omša)

Str

Féria

Poďak. za 70 r. života Jozef a B pomoc
pre manžela, detí a vnúčatá č. 167
Poď. za 85 r. života Terézia a B pomoc
pre rodinu č. 779

Pia

Poďakovanie za 70 r. života a B pomoc
pre rodinu j č. 423
Za požehnanie rodiny Stanislava
Michlíka

Ned

Utorok
18:00
14:00
Streda
18:00
6:30
Štvrtok
18:00
6:30
Piatok
17:45
6:15
7:00

Poď. za 60 r. ž. Ján a 25 r. ž. Simona
a B pomoc pre rodinu Olašák č. 158
(mládežnícka sv. omša)
Fatimská pobožnosť
Poďak. za 40 r. života a ZBP č. 529

Sobota
18:00
7:00

Za tých, čo prijímajú škapuliar
Na úmysel celebranta

Nedeľa

Štv

Sob

ráno - rorátna sv. omša
večer - Féria
ráno - rorátna sv. omša
Sv. Mikuláša, biskupa
ľubovoľná spomienka
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka
DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Za Boží ľud (1)

10:30

Na úmysel celebranta

Stretnutie hospodárskej rady bude v pondelok
2.12.2019 po večernej sv. omši.

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

Z FARNOSTI NOVOŤ DO SVÄTEJ ZEME
Dobrý termín: 12.5. – 19.5.2020
V túto nedeľu 8.12. do našej farnosti príde
sprievodca: PaedDr. Michal Pitoniak, aby
porozprával o Svätej Zemi.
Cena: 670,- € + 100,- USD cestovné poistenie 2,- €
Záujemci nech sa zapíšu v sakristií a prevezmú si
podrobnejšie info. o pripravovanej púti.
Ešte zostalo niekoľko miest, ak sa nedoplnia, tak
ich ponúkneme okolitým farnostiam.
RH
************************************************************************

Lektorská služba (nedeľa, sviatok) - skupina: II

RORÁTY S LAMPÁŠMI

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

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

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

8:30

10.12. Mútne
11.12. Dolný Kubín
12.12. Lokca
13.12. Námestovo

Prosíme, aby sa na fatimskej pobožnosti 7.12.2019
modlili ruženec tieto ruţencové spoločenstvá:
Sv. Agnesy Rímskej
Sv. Alojza
Sv. Alţbety Uhorskej

Rorátne sv. omše budú každý pracovný deň
(okrem stredy) v termíne od 1. do 15. 12. pri
ranných sv. omšiach. Prineste si prosím, lampáše.
Dospelí si lampáš odložia vedľa lavice, kde budú
sedieť. Deti pôjdu s lampášom v sprievode spolu
s kňazom spod chóra.
************************************************************************

Spoločenstvo rodín Vás pozýva 4. januára
2020 na RODINNÝ BATȎŽKOVÝ PLES. Čaká
na Vás skvelá zábava, tvorivé dielne pre deti,
kapustnica,
prekvapenie.
Dobrú
náladu
a batôžtek dobrôt (malé občerstvenie) si každá
rodina prinesie so sebou. Cena vstupenky pre
jednu rodinu je 20 Eur. (Vstupenky si môžete
zakúpiť u p. Šustekovej-kvetinárstvo v budove
COOP Jednota od 2.12. do 23.12.).

