*** téma k roku Božieho slova ***
Protestantské
denominácie
od
čias
reformácie sa riadia princípom sóla
scriptura. Paradoxne tento princíp sa nikde v
Písme nachádza.
V krátkosti predstavím, čo znamená sóla
scriptura:
Všetky veci zjavené Bohom, ktoré sú
potrebné na spásu môžeme ľahko nájsť, ale
jedine v Písme. Nepotrebujeme na to
autoritu učiacej cirkvi, ani veci, ktoré
vyplývajú zo starobylej tradície cirkvi.
My (kresťania katolíci) neuznávame princíp
sóla scriptura. Veci potrebné pre spásu
čerpáme súbežne s viacerých prameňov:
Sväté Písmo, učenie Cirkvi (posvätné
Magistérium) a Tradícia. Vo Svätom Písme
naozaj nie je nikde napísané, že výhradným a
dostačujúcim pravidlom viery pre kresťanov
je „iba Písmo“.
Na druhej strane vo Svätom Písme sú opísané
udalosti, kedy sa apoštoli ujali svojho
učiteľského úradu a dali veriacim záväzné
požiadavky týkajúce sa (napríklad) morálky
pre ľudí, ktorí sa obracali na kresťanstvo z
pohanského kultu.
Pozri: Matúš 16, 18 – 19

SH

13. týždeň
22. marec 2020

Deň počatého dieťaťa
je medzinárodný deň spomienky na všetky
nenarodené ľudské bytosti, (25. marec)
Jeho ustanovenie vyhádzalo z podnetu pápeža
Jána Pavla II. v zhode so slávením sviatku
Zvestovania Pána. Je to deň oslavy ľudskej
dôstojnosti a úžasného sveta rozvíjajúceho sa
dieťaťa, ktoré sa má narodiť. Tiež je to deň
spomienky na milióny nenarodených detí,
ktorých životy boli ukončené násilím umelého
potratu.
„Ešte ma nevidíš, ale ja už žijem“ – pod týmto
mottom sa už po dvadsiaty raz uskutoční
celoslovenská kampaň Deň počatého dieťaťa,
ktorá sa tento rok sústreďuje na ochranu ešte
neviditeľného, no už existujúceho počatého
ľudského života.

„Sme presvedčení, že každá ľudská bytosť má
právo na život. Je preukázané, že dieťaťu v
lone mamy už od štvrtého týždňa bije srdiečko,
čo je dôkazom, že žije už v čase pred
narodením, keď je ešte neviditeľné. Deň
počatého dieťaťa je príležitosťou upriamiť
pozornosť na tento fakt, lebo vyspelá a
zodpovedná spoločnosť má povinnosť chrániť
tých najzraniteľnejších,“

(článok má pokračovanie)

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

Informačný list farnosti Novoť

UCTIME SI RELIKVIE
Na stolíku pred oltárom sú tri relikvie.
blahoslavená sestra Zdenka
sv. Štefan
sv. manželia Mária Zelia a Ludovít Martinovci.
Relikvie si v tomto čase môžeme uctiť tak, že
zotrváme v tichej modlitbe v blízkosti relikvií, alebo
sa môžeme relikvie dotknúť a prežehnať sa.
Relikvie si v tomto čase nebudeme uctievať
bozkom.
SH

MODLITBA PÁPEŽA FRANTIŠKA
Mária, ty nám na našej ceste žiariš ako znamenie
spásy a nádeje. Zverujeme sa tebe, Uzdravenie
chorých. Ty si stála pod krížom a bola si účastná na
Ježišovej bolesti, a pritom si zostala silná vo viere.
Ty si naša záchrana, ty vieš, čo potrebujeme a sme
si istí, že sa postaráš, aby sa – podobne, ako v Káne
Galilejskej – mohla vrátiť radosť a jas po týchto
chvíľach skúšky.
Pomôž nám, Matka Božej lásky, žiť podľa Božej vôle
a robiť to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba
naše utrpenie a prevzal naše bolesti, aby nás cez
kríž priviedol k radosti vzkriesenia.
Amen

(pokračovanie „Deň počatého dieťaťa“)

23. -- 29. marec 2020
sv. omše ani krížové cesty
v tomto týždni nebudú

Adorácia vo štvrtok nebude
Pon
Uto

Biskupi
rozhodli,
že
verejné
bohoslužby sa nebudú sláviť až do 31.
marca. (celý článok na TKKBS)
Úmysly sv. omší, ktoré majú byť slúžené počas
trvania zákazu sa presunú na najbližšie možné
termíny, po skončení zákazu verejných
bohoslužieb.
Kostol bude otvorený k súkromnej návšteve tak ako je otvorený stále – predsieň - počas dňa,
a bude dezinfikovaný. Rovnako vás chcem
povzbudiť k pozornému sledovaniu prenosu sv.
omší cez TV LUX a Lumen, v nedeľu je to vašou
kresťanskou
povinnosťou
a
v
tomto
výnimočnom stave to nahrádza riadnu účasť na
sv. omši.
Mimoriadne vysielanie bohoslužieb - TV LUX
V dňoch od 23. do 29. marca 2020
PON-PIA

7:00

12:00

19:00

SOB

7:00

18:00

NED

10:00

18:00

(neoverená INFO , hľadal som na stránke TV lux, ale je to
veľmi neprehľadné, predpokladám, že sa to nezmenilo)

********************************************
úplné odpustky počas pôstu: farník 09/2020
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Féria
Féria
Večerná sv. omša je už o slávnosti
ZVESTOVANIE PÁNA
slávnosť

Štv

Féria

Pia

Féria

Sob

Féria

Ned

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Svoj jasný postoj k ochrane počatého života
vyjadrime počas tohto týždňa nosením bielej
stužky – symbolu krehkosti počatého ľudského
života. Fórum života pozýva všetkých, ktorým
záleží na hodnote života, aby si ju pripli na odev
v čase okolo 25. marca a dali tak najavo svoj
postoj. „Takáto podpora je nesmierne cenná a
každý hlas, ktorý sa v pravý čas ozve v prospech
počatého dieťaťa, môže zvýšiť šancu na to, že sa
narodí,“ vysvetľuje
Anna
Siekelová
z
poradenského Centra Femina v Leviciach. Ako
dodáva, dnes už existuje množstvo projektov,
ktoré dokážu efektívne pomôcť tehotným ženám
a rodinám aj v zdanlivo neriešiteľných
situáciách. Bližšie informácie o kampani Deň
počatého
dieťaťa
nájdete
na
stránke www.25marec.sk.

Projekty konkrétnej pomoci tehotným ženám a
rodinám v kríze:


Zachráňme životy
www.zachranmezivoty.sk



Centrum Femina
www.centrumfemina.sk



Poradňa Alexis
www.alexisporadna.sk

Kampaň bude mať tento rok kvôli mimoriadnej
situácii inú formu, aby sme zviditeľnili
neviditeľných (počatých) ľudí. Pozývame preto
do nasledovných aktivít:


Zoberme si z kostola biele stužky a
nosme ich na viditeľnom mieste na
odeve v týždni od 23. 3. do 29. 3. 2020.



Urobme si z prípravy stužiek udalosť v
rodine, porozprávajme sa s deťmi o
ochrane života.



Dajme si na profilovú fotografiu na FB
bielu stužku. (alebo fotku s bielou
stužkou)



Urobme si fotografiu a zdieľajme náš
postoj na sociálnych sieťach s
#Bielastuzka #zviditelninevyditelneho.



...... a pošlite fotografiu aj nám do Fóra
života na mail
kampane@forumzivota.sk.

