Slávenie Veľkej Noci 2020
*** téma k roku Božieho slova ***
Protestantské denominácie od čias reformácie
sa riadia princípom sóla scriptura. Paradoxne
tento princíp sa nikde v Písme nachádza.
Pokračovanie z č. 13/2020
Kto vás počúva mňa počúva, kto vami pohŕda,
mnou pohŕda. Kto však mnou pohŕda, pohŕda
tým ktorý mi poslal.
(Lk 10, 16)

Okrem úryvkov z Nového zákona, ktoré
poukazujú, že Písmo neučí princíp sóla
scriptura, nachádzame varovanie pre tých,
ktorí by ignorovali učiteľskú úlohu biskupov
a kňazov, ktorí sú ustanovení Bohom s
povinnosťou autenticky interpretovať a
odovzdávať vieru. V Starom zákone Levitov a
prorokov Pán obdaril autoritou interpretovať
jeho zákony, (pozri Lv 20, 1 až 27 Lv 25, 1 až 55)
rozhodnutia založené na vysvetľovaní Písma
(pozri aj Dt 17, 8 až 13)
Podobne ako poukazujú vyššie uvedené miesta
z Písma, Pán Ježiš založil magistérium svojej
Cirkvi s rôznou úrovňou autority:
• vyučovať (pozri Mt 18, 20)
• interpretovať Písmo (pozri Sk 2, 14 až 46)
• zväzovať a rozväzovať (Mt 18, 18)
• alebo inak uplatniť učiteľskú autoritu v jeho
mene (Lk 10, 16)
SH

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na
pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie
opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej
správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o
neslávení verejných bohoslužieb, a to až do
odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz
vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi
jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom,
zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie
potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných
sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená bez
účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré
biskupským konferenciám zaslala Kongregácia
pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj
Apoštolská penitenciária.
(TK KBS)
Aj napriek zlej
situácií ohľadom
šírenia
koronavírusu,
ľudia
nestratili
zmysel
pre humor. Dostal
som
takýto
obrázok, - „smiech
cez slzy“. Osobne
som
nešťastný
z toho,
že
tú
najkrajšiu správu
o Ježišovom
víťazstve nad hriechom a smrťou oznámim
v prázdnom kostole, ale verím a dúfam, že sa nám
podarí zariadiť aspoň priamy prenos z nášho kostola
cez internet.
SH
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

14. týždeň
29. marec 2020
Informačný list farnosti Novoť

Sociálna izolácia od ľudí,
ale nie od Nebeského Otca
Ľudia z našej farnosti mi občas zatelefonujú ako
sa mám a čo robím, či mi nie je dlho a smutno.
Prvý týždeň som stihol urobiť veci, ktoré som
odkladal a postupne som začal žiť ako pustovník.
Modlitba,
uvažovanie,
štúdium,
trochu
manuálnej práce... Musím sa priznať, že viac krát
mi už napadlo, aké by to asi bolo byť
pustovníkom, mať obmedzený sociálny kontakt
nestretávať sa s ľuďmi, byť sám s Pánom. ...A
práve teraz, v týchto okolnostiach mám tú milosť
si to aj osobne vyskúšať.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí rôznym
spôsobom prejavili o mňa záujem a rovnako
ďakujem aj tým, ktorí v tomto čase slúžia iným.
Uisťujem vás o mojich modlitbách za vás. Denne
žehnám našu farnosť na konci sv. omše, ale aj
z okolitých kopcov, keď sa modlím pri kaplnkách
v chotároch.
SH

Svätý Otec František menoval
nového spišského pomocného biskupa
30. marec až 5. apríl 2020
sv. omše ani krížové cesty
v tomto týždni nebudú
Biskupi rozhodli, že verejné bohoslužby sa
nebudú sláviť do odvolania
(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
PONDELOK – PIATOK - 7:00 h, 12:00 h, 18:30 h
SOBOTA – 7:00 h, 18:30 h (sv. omša pre deti)
NEDEĽA – 10:00 h, 18:30 h
(zdroj TVLUX.SK)
********************************************
úplné odpustky počas pôstu: farník 09/2020
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Pápež František 25. marca 2020
vymenoval nového spišského pomocného
biskupa. Stal sa ním dp. Ján Kuboš,
doterajší farár a dekan v Kežmarku.

Féria 5. pôstneho týždňa
Ľubovoľná spomienka na sv. Izidora
NEDEĽA UTRPENIA PÁNA
Kvetná nedeľa

Cirkev umožnila získanie odpustkov
v urgentných prípadoch epidémie
Najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky už
po modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v spojení s
túžbou po splnení obvyklých podmienok získania
odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to
chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil
karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a
rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa
starajú o chorých na Covid-19.
Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z
možností, ako sú: návšteva Najsvätejšej sviatosti či
eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po
dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť
ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho
milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o
úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal
k sebe.
(celý článok na TKKBS)

Menovanie nového biskupa je výrazom
pastierskej starostlivosti Svätého Otca o dobro
veriacich ľudí na Slovensku, aby mu nechýbali
dobrí duchovní pastieri, ktorí budú napĺňať
poslanie Cirkvi - sprevádzať Boží ľud po ceste k
večnému životu. Zároveň je výzvou pre všetkých
ľudí, aby novomenovaného biskupa sprevádzali
svojimi modlitbami a obetami.
Životopis nového spišského pomocného biskupa
- nominanta Jána Kuboša
Dp. Ján Kuboš sa narodil 28. februára 1966 v
Trstenej (54 rokov).
Kňazskú vysviacku prijal 18. júna 1989 v
Bratislave.
V roku 1998 získal licenciát z kánonického práva
na KUL v Lubline a v roku 2002 doktorát z
teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.(TK KBS)

