(Pokračovanie z titulnej strany)
V týždni od 18. do 25. januára nás Cirkev pozýva
k modlitbe za jednotu kresťanov.

Modlitba odpustenia a zmierenia
Odpusť nám, Pane, minulé chyby, nedôveru a
vzájomné previnenia medzi kresťanmi z
rozličných cirkví a tradícií.
Odpusť nám, Pane, že sme radšej zotrvávali v
temnote, ako by sme hľadali cestu Svetla; lebo ty,
Pane, si jediné pravé Svetlo.
Odpusť nám, Pane, náš nedostatok viery a naše
zlyhania, keď sme neboli ľudom radostne
očakávajúcej nádeje a úprimnej lásky.
Odpusť nám, Pane, že sme druhým spôsobili
bolesť, utrpenie a skľúčenosť.
Odpusť nám, Pane, že sme sa izolovali a zostávali
ľahostajnými, namiesto toho, aby sme všetkým,
hlavne núdznym, prejavovali pohostinnosť.
Amen.
**************************************************

Zvonček pre potreby katolíckych škôl
Z rozhodnutia spišského diecézneho biskupa Mons.
Štefana Sečku bude zvonček z poslednej januárovej
nedele použitý pre potreby katolíckych škôl
Spišskej diecézy. Výnos zo zvončeka bude určený
na rozvoj a podporu a predovšetkým na
spolufinancovanie projektov, do ktorých sa môžu
naše katolícke školy zapojiť. Od niektorých
štátnych zdrojov a dotácií sú naše školy vylúčené.
Použitie
finančných
prostriedkov
bude
zverejňované a rozdeľovanie prostriedkov bude
zastrešovať Diecézny školský úrad.
Ďakujeme za štedrosť a ústretovosťou pri podpore
katolíckych škôl.

Modlitba
Odpúšťajúci Bože, osloboď nás od bolestivých
spomienok na minulosť, ktoré zraňujú náš spoločne
zdieľaný kresťanský život. Veď nás k zmiereniu, aby
sme skrze Ducha Svätého mohli prekonať nenávisť
láskou, hnev vľúdnosťou, a podozrievanie dôverou.
O toto prosíme v mene tvojho milovaného Syna,
nášho brata Ježiša. Amen.
Prevzaté z KBS
**************************************************

V piatok 24.1.2020 budeme mať v našej farnosti
CELODENNÚ ADORÁCIU. Vyloženie sviatosti oltárnej
bude ráno o 7:00 hod. (po rannej sv. omši), ruženec
sa začneme modliť o 17:10hod a ukončenie večer
pred sv. omšou o 17:45 hod.
Prosíme Vás, aby ste si našli čas a navštívili

Pána Ježiša počas dňa.

Vzadu na stolíku je hodinový rozpis, na ktorý
sa môžete zapísať. Chceme mať istotu, že počas
dňa bude vždy niekto v kostole.
**************************************************

Na nedeľu božieho slova - 26.1.2020 o 16:00hod
vás pozývam na LECTIO DIVINA
(meditatívne čítanie sv. písma, v kostole) SH
**************************************************

Spoločenstvo Modlitby Matiek vás pozýva na

MODLITEBNÉ TROJDNIE
- v piatok 24.1.2020 po večernej sv. omši
- v sobotu 25.1.2020 po sv. omši (ráno)
- v nedeľu 26.1.2020 o 15:00
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad 1005,
029 55 Novoť; tel.: 043 5590 230;
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

4. týždeň
19. január 2020
Informačný list farnosti Novoť

Aspoň niečo...

K týždňu modlitieb za jednotu kresťanov
Zmierenie:

Vyhodiť náklad cez palubu

Stať zo Svätého Písma Skutky apoštolov 27,18 – 19.21
„Búrka nami však prudko zmietala, preto na druhý
deň vyhadzovali náklad a na tretí deň vlastnými
rukami povyhadzovali aj lodné náradie. ... Ľudia už
dlho nič nejedli. Vtedy sa Pavol postavil do stredu a
povedal: ‚Mali ste ma, muži, poslúchnuť a nehýbať
sa z Kréty. Boli by ste si ušetrili túto škodu a
stratu.‘“
Zamyslenie
Ako kresťania z rozličných cirkví a tradícií sme si,
nanešťastie, počas storočí nahromadili obrovskú
záťaž obsahujúcu vzájomnú nedôveru, horkosť, a
podozrievanie. Ďakujeme Pánovi za zrod a rast
ekumenického hnutia počas minulého storočia.
Naše stretnutie s kresťanmi z iných tradícií a naša
spoločná modlitba za jednotu kresťanov nás
povzbudzujú k tomu, aby sme hľadali vzájomné
odpustenie, zmierenie, a prijatie. Nesmieme
dovoliť, aby nám záťaž našej minulosti bránila v
tom, aby sme sa približovali jedni k druhým. Je to
Pánova vôľa, aby sme ju pustili z rúk, aby sme
nechali Boha pôsobiť!
(pokračovanie na ďalšej strane)

Drahý duchovný otec farnosti Novoť,
milí veriaci,
20. – 26. január 2020
Pondelok Pohrebná sv. omša + Veronika
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Poď. a ZBP pre rodinu č. 29
Pohreb so sv. omšou + Janka Poletová
ZBP 70 r. života č. 478
+ rodičov a ZBP pre rodinu č. 68
(detská sv. omša)
Poď. za 50 a 30 r. života a ZBP pre
rodinu č. 796
+ rodičov Pidíkových a Hablákových
č. 337
Poď. za 50 r. života a ZBP pre
manžela, detí a vnúčatá č. 568
+ Jakub Bartoš č. 616
Za spoločenstvo Modlitby matiek a ich
rodiny (mládežnícka sv. omša)
Poď. za 60 r. života pre Jozef č. 180

Sobota
7:00

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

Na úmysel celebranta
Za Boží ľud (2)
Za darcov tašiek sv. Vincenta

Lektorská služba na nedele a sviatky – skup. 2
Na detskú omšu nakresli: Ako som pomáhal
druhým ľuďom. Alebo niečo iné, napr.:
uzdravenie stotníkovho sluhu, Tom a Jerry

Pia
Sob
Ned

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa
Cirkvi
spomienka
Obrátenie sv. Pavla, apoštola
sviatok
TRETIA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

Modlitbové stretnutie k Duchu Svätému bude
v pondelok 20.1.2020 po svätej omši.
*****************************************************************************************

V ned. 26.1. budeme zapisovať úmysly sv. omší.

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

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva
mladých na turistický výstup do Vysokých Tatier,
tento raz na Zbojnícku chatu, ktorý sa uskutoční v
sobotu 1.2.2020.
Stretnutie bude o 8:00 h. na železničnej stanici
v Starom Smokovci. Viac info na www.komisia.sk
*****************************************************************************************

Oznamujeme tým, ktorí sa zapísali na muzikál
Povolanie Pápež, že odchod autobusu bude
24.01.2020 od 14:00 hod.
Autobus pôjde po zástavkách smerom od
kasární. Bližšie info 0907 414 590.
Anna Godišová

v mene pápeža Františka Vám ďakujem za dar
5 105,- € na odslúženie svätých omší, ktorým ste
zároveň pomohli misiám vo svete. 18 cyklov
gregoriánskych omší, 34 novén a 175 svätých omší na
Vaše úmysly budú odslúžené v najbližšom čase
v niektorej z misijných krajín, ktoré PMD podporujú.
Darcov, ktorí uviedli dostatočný kontaktný údaj
budeme osobitne informovať vo februári/marci.
V piatok 14. februára 2020 o 7.00 hodine budem
sláviť svätú omšu v kaplnke TV LUX. Svätú omšu si
môžete pozrieť v živom vysielaní. Obetujem ju za
všetkých členov a darcov PMD, a teda aj za Vás.
V spolupráci so SSV sme v roku 2019 vydali Krížovú
cestu mučeníkov a svedkov misií. Jednotlivé
zastavenia krížovej cesty približujú osudy ľudí, ktorí
sa v 20. a 21. storočí vložili do služby chudobným
alebo sa postavili proti autoritárskym režimom a za
tragických okolností prišli o život.
Okrem známych tvárí ako Oscar Romero či brat
Roger z Taizé nechýbajú medzi nimi štyri osobnosti
zo Slovenska, ktoré je štedrou krajinou na misionárov
a misijných dobrovoľníkov. Rehoľná sestra Veronika
Rácková (†2016), páter Ján Hermanovský (†2005),
rozvojová pracovníčka Danica Olexová (†2019)
a etnologička Emília Bihariová (†2019) naplnili
svojím životom štyri zastavenia krížovej cesty. Ich
strata je však ovocím pre nový svet Božieho kráľovstva, vzkriesenia, a príklad ich života nám pomáha
v našom misijnom nadšení pri ohlasovaní evanjelia.
Krížovú cestu mučeníkov a svedkov misií si môžete
objednať cez www.eobchod.ssv.sk
Na prelome januára a februára sa zúčastníme misijnej
cesty na Srí Lanku. Táto krajina bude nosnou pre
Misijnú nedeľu 2020. Prosíme o modlitby, aby táto
cesta bola požehnaná.
V mene Pápežských misijných diel na Slovensku Vám
zo srdca ďakujem a želám Vám veľa požehnania,
vnútorného pokoja a radosti. S úctou a modlitbou
o. Ivan Kňaze, Pápežské misijné diela

