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Z dôvodu obmedzenej kapacity kostola vás
prosím, aby ste sa zúčastňovali jednej svätej
omše počas týždňa. (môže to byť napr. deň, keď
idete na sv. spoveď)
Na sv. omšu cez týždeň bude vyhradených 8
miest pre rodinu, za ktorú je sv. omša. (prvé
dve lavice vpravo a dve miesta pri stolíku
s obetnými darmi). Bude tam od pondelka
lístok s rezerváciou.

Nedeľné sv. omše o týždeň
17.mája 2020 budú takto:
Podešťanská
SOBOTA
Podkopec
SOBOTA
Jarek a dolné Šoltystvo
Horné Šoltýstvo
Zimnicová
Barútová

16:00
18:00
7:00
8:30
10:30
18:00

Veľmi vás chcem poprosiť, aby sme na svätú
omšu prichádzali krátko pred začiatkom. Ak to
bude nutné, tak budeme kostol otvárať v čase
cca 15 minút pred začiatkom.
Budeme teraz viac spovedať, lebo sme už dvaja
kňazi.
Naďalej sledujte farské stránky, kde nájdete
priebežné informácie, lebo niektoré veci sa
vyvíjajú a vylepšujú, prichádzajú nové nápady
a riešia sa problémy, s ktorými sa nepočítalo.
Ja som optimista: Kým sa to naučíme po
novom, možno aj tie obmedzenia skončia.
Dávajme, prosím, na seba pozor.
SH

Uhas oheň

zla a nenávisti
Pane Bože náš, ty si stvoril svet
a všetko v ňom zázračne usporiadal.
Všetko ti slúži a ľudom si daroval život.
Oheň nám dáva teplo a svetlo,
taví kov a čistí zlato, ale môže
sa stať pre človeka a zviera, pre všetko
čo má a vlastní, aj nebezpečným.
Na príhovor svätého Floriána ochraňuj
ľudí, ktorých si ustanovil za hasičov
do služby k dobru spoločenstva.
Na príhovor svätého Floriána nás ochraňuj
pred škodou, urob nás schopnými
úprimnej spolupráce, bratskej pomoci
a služby blížnemu.
Mocný Bože, ty si daroval svätému Floriánovi
a jeho spoločníkom milosť dosvedčiť
vieru v Krista smrťou. Ochraňuj nás,
pomáhaj nám a daj nám odvahu neohrozene
vyznať svoju vieru, o to ťa prosíme
skrze Krista nášho Pána.
Amen.
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

Človek a oheň, obec, hasiči a sv. Florián to
sú spojenia, nad ktorými sa už po niekoľko
generácií takmer nikto ani nezamysli. Patria
k sebe, veď je naozaj ťažko predstaviť si
živé a rodinne spoločenstvo obyvateľov
obce, ktorému by chýbali obetaví a
odvážni ľudia, ochotní zanechať akúkoľvek
dôležitú prácu alebo prerušiť odpočinok a
spánok a bežať na pomoc a prejaviť
skutok lásky k blížnemu, ktorí vedia pomôcť
aj pri iných živelných pohromách, či
pomôcť pri organizovaní aj farských
a cirkevných aktivitách. V našej obci
máme v súčasnosti 52 hasičov z toho 12
žien.
A prečo sa sv. Florián stal patrónom
hasičov? Bol usmrtený vodou, ktorá je
protikladom ohňa a používa sa k haseniu.
Preto sa Florián stal hlavným patrónom
proti nebezpečenstvu
ohňa. Floriánovo
„hasičstvo“ je tiež možné si vysvetliť ako
hasenie požiaru ľudskej zloby a nenávisti.
Svätý Florián – oroduj za nás

Štefan Kolenčík

11. až 17. máj

2020

Pondelok
18:00
Voľný úmysel
6:30
Utorok
18:00
14:00
Streda
18:00
6:30
Štvrtok
18:00
6:30
Piatok
18:00
Sobota
16:00
18:00
7:00
Nedeľa
8:30

Voľný úmysel
+ rodičov Jozef a Helena č. 350
+ rodičov Bystričanových
a Bernaťákových a ZBP pre rodinu
č. 102 (detská sv. omša)
ZBP pre rodinu Jakubjakovú č. 561
ZBP a B. pomoc a poď. a za 90 r.
života č. 204
+ z rodiny Jakubjakovej, Petrekovej
a Buknovej a + Jaroslav č. 148
ZBP pre rodinu a + syn č. 220

Adorácia vo štvrtok NEBUDE

Pon

PONDELOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Uto

UTOROK PO
STREDA PO

Str

5. VEĽKONOČNEJ NEDELI
5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ľubovoľná spomienka na Fatimskú Pannu Máriu

Štv

SVIATOK SV. APOŠTOLA MATEJA

Pia

PIATOK PO

Sob
Ned

5. VEĽKONOČNEJ NEDELI
SPOMIENKA NA SV. KŇAZA A MUČENÍKA

JÁNA NEPOMUCKÉHO

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Požehnanie matiek pred pôrodom bude
17.mája 2020 po druhej sv. omši (po omši o 8:30)
Môžu prísť na sv. omšu aj keď nie sú z horného Šoltýstva

+ manžel (nedož. 80 r.) č. 759
(sv. omša za účasti mládeže)
Poď. za 60 rokov života a ZBP pre deti
a vnúčatá č. 383
Voľný úmysel
Na úmysel celebranta

Za Boží ľud (1)
ZBP pre Adamka a BP pre rodinu
10:30
Petrek
18.00
Na úmysel celebranta
V stredu po večernej sv. omši bude stretnutie
s určenými rodičmi ohľadom 1.sv. prijímania
PÁN SI POVOLAL
Karol Michlík (+ 76)

Diecézna animátorská škola (DAŠ)
Záujemci o DAŠ nech vyplnia elektronickú
prihlášku do 16.8.2020 (prihlášku nájdeš TU)
Nech sa prihlásia len tí, ktorí sú pevne
rozhodnutí venovať čas tejto dvojročnej
formácii. Bolo by škoda, keby niektoré miesta v
škole ostali nevyužité.
Absolventi DAŠ-ky získajú po splnení určených
podmienok akreditované osvedčenie, ktoré je
schválené
Ministerstvom
školstva,
vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky.
www.komisia.sk lubo@komisia.sk, 0917/350159.
Za prípravný tím DAŠ

Ľubomír Lorenčík

V CIRKVI SME PRIVÍTALI
15.3. – Damián Kapičák, Sofia
Jendrašíková, Miriam Vlčáková, Izabela
Brišová,
Sára Mikolajčíková
22.3. – Michal Bulvas
29.3. – Martina Vonšáková
4.4. – Lídia Bartošová
19.4. – Mia Vojtkuliaková
3.5. – Rachel Kyrczová
...nech je ich život Bohu na slávu, svetu na
osoh, rodičom na radosť a im samým na spásu.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
Peter Vrábeľ,
syn Františka a Marty rod. Weidlingovej
a Anna, rod. Pavelková,
dcéra Viktora a Boženy rod. Sochuliakovej
SVIATOSŤ MANŽELSTVA PRIJALI
2.5.2020 Vladimír a Eva Dibdiakovci
Gratulujeme a prajeme veľa Božieho požehnania
na spoločnej ceste životom...
********************************************************
NAĎALEJ PLATÍ DIŠPENZ OD POVINNEJ ÚČASTI NA
BOHOSLUŽBÁCH V NEDELE A PRIKÁZANÉ SVIATKY
- účasť na bohoslužbách v tieto dni je až do úplného
odvolania dobrovoľná, v nedeľu účasť na
bohoslužbách nahrádza sledovanie priameho
prenosu
* ZDRAVOTNÉ RIZIKO - svoju prítomnosť na
bohoslužbách nech veriaci vo vyššom veku dobre
zvážia.
- prosíme, aby sa na bohoslužbách nezúčastňovali
veriaci, ktorí majú príznaky akéhokoľvek ochorenia,
zvlášť respiračného ochorenia alebo majú
nariadené karanténne opatrenia.

