Koleda je požehnanie príbytku
a návšteva kňaza v rodine
Vianočné sviatky sú veľmi pekné a máme ich radi,
rovnako dospelí ako aj deti. Chcel by som do tohto
apologetického okienka napísať niekoľko odpovedí na
najčastejšie otázky ľudí počas vianočných sviatkov.
Prečo na štedrý deň zachovávame pôst?
Štedrý deň nemá pôstny charakter. Nemusíme sa
v tento deň zdržiavať mäsa ani sa obmedzovať v jedení.
Tento zvyk pretrváva ešte od čias pred Druhým
vatikánskym koncilom, kedy bolo zaužívané, že deň pred
každým veľkým sviatkom až do slávenia konkrétneho
sviatku sa zachovával pôst. Pápež Ján XXIII. upravil
pôstnu disciplínu a tento „predsviatočný“ pôst zrušil. Ak
v niektorých rodinách tento zvyk ešte pretrváva, môžete
ho zachovať, ale treba vedieť, že toto už v dnešnej dobe
nepatrí do cirkvou stanoveného pôstneho poriadku.
Prečo jeme na Vianoce (okrem iného) rybu?
Ryba na štedrovečernom stole môže mať dva dôvody.
Prvý dôvod súvisí ešte s pretrvávajúcim zvykom
zachovať pôst. Druhý dôvod je symbolický. Kresťania
počas prenasledovania (cca 1. až 3.stor.) nepoužívali
znak kríža, ale na vyznanie viery používali kryptogram nakreslili rybu, pretože ryba po grécky sa povie ichthys
a prvé písmená tohto slová znamenajú:
I - IESUS (Ježiš)
Ch - CHRISTOS (Kristus, pomazaný)
Th - THEOS (Boh)
Y - YSOS (syn)
S - SOTER (spasiteľ)
Ak na štedrú večeru pripravíme rybu s týmto vedomím,
môže to byť určitým spôsobom vyznanie viery, že
oslavujeme príchod Božieho syna a Spasiteľa sveta.
SH
(tieto informácie publikujem po konzultácií
s Mons. ThDr. Alojzom Frankovským, PhD.)

Asi takto by sa to dalo jednoducho a stručne
opísať. Koleda predstavuje určitý vianočný rituál. Aby
sme ju čo najlepšie prežili, prijmite, prosím niekoľko
mojich usmernení.
Prvoradá vec pri kolede je spoločná modlitba
a požehnanie domu. Veľmi sa mi páči keď v rodine je
na stole položené Sväté písmo, kríž (napr. pacifikál)
a zapálená svieca. Ja mám taký zvyk, že po požehnaní
si rodina uctí kríž.
O ľuďoch v našej farnosti si myslím, že sú štedrí
a pohostinní. Chcem vás však poprosiť, aby ste nás
kňazov, ani miništrantov, neponúkali alkoholom, ani
sa o to nepokúšali. Požívať alkohol počas koledy
naozaj nie je dobrý nápad. Tiež vás chcem poprosiť,
aby ste pochopili, že nemôžeme počas koledy veľmi
dlho sedieť v každej domácnosti. Kedykoľvek počas
roka rád prijmem pozvanie do vašej rodiny na
akokoľvek dlhý čas a samozrejme, že v strednej miere
neodmietnem ani alkohol, ale na kolede radšej nie.
Môžem vám odporučiť jednu veľmi praktickú vec.
Ak nás chcete niečím ponúknuť, napichnite na
špáratko nejaké ovocie, napr. banán, mandarínku
a hrozno, alebo nakrájajte rožok na kolieska a na to
niečo dáte. Veľmi radi sa týmto ponúkneme. Nedá sa
v každom dome zjesť veľký chlebíček alebo veľký
zákusok.
Teším sa na prvú koledu našej farnosti a verím, že
mnohých ľudí, ktorých poznám z videnia alebo
z kostola stretnem vo vašich domácnostiach
a budeme si bližší.
SH
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

52. týždeň
22. december 2019
Informačný list farnosti Novoť

Požehnané Vianočné sviatky prajú Vaši kňazi

Pozvánka na Trojkráľový koncert

Milí naši farníci. Chceme oznámiť, že 5. Jan.2020 o
15:30hod. sa opäť bude konať Trojkráľový koncert,
na ktorý vás srdečne pozývame. Navzájom sa
potešíme krásnymi vianočnými melódiami a peknými
tónmi.
hudobníci, speváci a zboristi z Novote

Modlitba pred štedrou večerou
Modlitba pred štedrou večerou by mala byť trochu iná
ako v nedele a sviatky. Má byť ešte krajšia
a slávnostnejšia. Modlitbu pred štedrou večerou by mal
viesť otec rodiny a môže do nej zapojiť aj ostatných
členov. Ponúkame vám aj tento rok pomôcku
k modlitbe pri štedrovečernom stole. Dozvedel som sa,
že už niekoľko rokov je v našej farnosti takáto prax
a budeme v tom pokračovať. Modlitby k štedrovečernému stolu budú pri betlehemskom svetle
a budeme ich v priebehu dňa dopĺňať.
SH

V CIRKVI SME PRIVÍTALI

23. – 29. december 2019
Pondelok
18:00
7:00
Utorok

+ manžel Šebastián (nedožitých 85 r.)
č. 1019
Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta

Streda

+ manžel František, + brat Izidor
a Serafín. č. 456

10:30
7:00
Štvrtok

Za Boží ľud (1)
+ manžel a syn a ZBP a pomoc pre
rodinu č. 1001

8:30

Na úmysel celebranta

10:30
6:30

Na úmysel celebranta
+ rodičia, + Terézia a ZBP pre rodinu
č. 767

Piatok
7:00
Sobota
7:00

+ starí rodičia Franek a Bolek č. 701
Poď. za 65 r. života Štefan č. 380

Nedeľa
8:30

Poď. za 80 r. života Štefan č. 208

10:30

Za Boží ľud (2)

Lektorská služba- vianočné obdobie
24.12.
25.12.
26.12.
29.12.

Pon

Féria v adventnom období

Uto

Féria v adventnom období

Poď. a ZBP pre rodinu č. 289

24:00
7:00
8:30

Adorácia vo štvrtok nebude

polnočná sv. omša – skupina: 2 - ranná
všetky sv. omše – skupina: 3
všetky sv. omše – skupina: 1
o 7:00 h. a 8:30 h. – skupina: 2

Str
Štv
Pia
Sob
Ned

NARODENIE PÁNA
prikázaný sviatok, slávnosť
Sv. Štefana, prvého mučeníka
sviatok
Sv. Jána, apoštola a evanjelistu
sviatok
Sv. Neviniatok, mučeníkov
sviatok
PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE
A JOZEFA

Betlehemské svetlo
bude v kostole 24.12.2019 pri rannej sv. omši.
Požehnanie betlehemov
bude v utorok 24.12.2019 pri rannej sv. omši.
Jasličková pobožnosť 25.dec. o 17:00 h v kostole
Požehnanie domov bude 27.12. a 28.12. 2019
Pôjdeme v dvoch skupinách. Jedna skupina začne na
začiatku dediny od Zákamenného a druhá od kasární.
Plánujeme prejsť polovicu dediny. Budeme chodiť od
8:00 h. do 20:00 h.
Na sviatok Svätej rodiny 29.12.2019 pri každej sv.
omši bude obnovenie manželských sľubov. Prosíme
manželov, aby si sadli spolu.
O 10:30 h. bude „rodinná sv. omša“
Pred sv. omšou bude komentár. Do lektorskej služby
a do sprievodu s obetnými darmi sa zapoja rodiny,
a po sv. omši si manželia aj jednotlivci môžu uctiť
relikvie svätých manželov Ľudovíta a Márie Zelie
Martinovcov.

15.12.2019 – Anna Šusteková a Cyril Furgaľák
21.12.2019 – Paulína Kondelová
...nech je ich život Bohu na slávu, svetu na osoh,
rodičom na radosť a im samým na spásu.

PÁN SI POVOLAL
Ľudmila Šusteková (+ 83)
Nech ju Pán prijme k sebe do večnej radosti
Živý Betlehem
Počas tohoročných vianočných sviatkov bude
v priestoroch hospodárskej budovy pri starej fare
živý Betlehem. Pozývame rodiny s deťmi, aby čas
Vianoc obohatili aj o takýto zážitok.
Prosíme, aby ste zvieratá nekŕmili čokoládou
a pečivom, ale môžete jabĺčkami  alebo senom,
ktoré je v maštali.
24.12.2019
25.12.2019
od 23:00 do 24:00
od 15:00 do 17:00
Zvieratká a figúry Svätej rodiny budú v živom
betleheme od 23.12.2019 do (približne) 2.1.2020
Pred polnočnou budeme spievať v kostole koledy
Bude to pekné, ak na polnočnú prídete čím viacerí v kroji

Posledná možnosť prijať ŠKAPULIAR

Po návšteve vdp. Ľudovíta Gábriša a odovzdaní
škapuliarov sa stretávam s ďalšími požiadavkami prijať
škapuliar. Prosím ľudí, ktorí chcú prijať škapuliar, nech sa
zapíšu na papier (na stolíku pri časopisoch) a v sobotu
11.1.2020 po rannej sv. omši bude obrad vloženia
škapuliara. Odporúčam, aby ste si vypočuli homíliu, ktorá
odznela 7.12.2019 (je na novej farskej stránke)
SH

Sviečky z adventných vencov

Prinesú svetlo do rómskej dediny Lomnička. V utorok pri
betlehemskom svetle budú krabice, do ktorých môžete
dať sviečky z vašich adventných vencov a pomôžete
chudobným rodinám, ktoré sú bez elektriny. Môžete
doniesť aj (použité) zvyšné sviece z vašich domácností. SH

