(pokračovanie z titulnej strany)

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 je vyhradených 8 miest
pre rodinu, za ktorú je sv. omša. (prvé dve
lavice vpravo a dve miesta pri stolíku
s obetnými darmi).

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

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

Veľmi vás chcem poprosiť, aby ste 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

Je to čas kedy mladá generácia môže preukazovať
službu starším, ktorí možno nie sú až tak technicky
zdatní alebo internet a technológie nie sú im
blízke. Máme k dispozícii jednu praktickú aplikáciu,
ktorá pomáha pri časovom menežmente.
(napríklad pri sviatosti zmierenia alebo pri
akejkoľvek činnosti, ľudia sa môžu zapísať na
konkrétny, čas, aby nevznikali zhromaždenia ľudí)
Za ten mesiac, ako ju denne používame, sme si na
to aj zvykli. Teraz, keďže môžu byť počas dňa aj
viaceré akcie, na ktoré sa treba zapísať si len treba
všimnúť, či sa zapisujeme na svätú spoveď, na
adoráciu alebo na preskúšanie tretiakov. Pri troške
pozornosti to bude dobre fungovať.
Myslím na vás všetkých modlitbách a vyprosujem
Božie požehnanie do nastávajúceho týždňa. SH

Spoločná predmanželská náuka
Prosím všetkých snúbencov, ktorí budú mať sobáš
v mesiacoch jún, júl, august a september, aby prišli
na VEĽKÚ predmanželskú náuku, ktorá bude
v sobotu 23.5.2020 od 19:00 do cca 21:30
v kostole. Doneste si so sebou malé občerstvenie
(napr. čaj do termosky alebo malinovku a
croasant), počas náuky bude prestávka.
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

21. týždeň
17. máj 2020
Informačný list farnosti Novoť

Ideme s Božou pomocou ďalej
Milí farníci, bratia a sestry,
vstúpili sme do etapy voľnejších preventívnych
opatrení. Na tomto „medzistupienku“ sa chcem
poďakovať za každú pomoc v uplynulom období,
hlavne pánovi kostolníkovi, ktorý zvládol všetky
prípravy na slávenie Veľkej noci, potom všetkým
ľuďom, ktorí pomáhali pri pokojne v božom hrobe
alebo pri celodennej poklone: Poľovníckemu
združeniu Novoť, Dobrovoľnému hasičskému zboru
v Novoti, upratovacím skupinám, ktoré museli
vynakladať väčšie úsilie na častejšiu dezinfekciu a v
neposlednom rade aj nášmu technikovi Erikovi,
ktorý veľa času obetoval na prípravu priamych
prenosov a aj na samotné priame prenosy všetkým vám zo srdca ďakujem.
Chcem vás poprosiť aby sme v tomto ďalšom
období využívali možnosť vyspovedať sa zúčastniť
sa svätej omše. Žijeme v dobe keď sa môžeme
ľahko dostať k rôznym informáciám vďaka
internetu. Prosím, aby ste sledovali farskú stránku,
kde priebežne dávam potrebné informácie a tiež
článok v ktorom sú všetky potrebné veci pre
prípravu na slávnosť prvého svätého prijímania,
ktoré už bude čoskoro.
(pokračovanie na zadnej strane)

Slávnosť
18. až 24. máj

2020

Pondelok
18:00
+ Florián Briš a za účastníkov pohrebu
+ Serafín a Terézia Michlík č. 820
6:30
Utorok Poď. za 65 r. života a ZBP pre rodinu
18:00
č. 225
+ Sebastián a Johana Jakubjak č. 17
14:00
Streda (detská sv. omša)
18:00
+ Ľudovít a ZBP pre manželku č. 350
+ Štefan, Jozefína, Štefan a ZBP pre
rodinu č. 967
6:30
Štvrtok + rodičov Viktor a Mária Bystričan a +
18:00
z rodiny Bystričanovej a Jakubjakovej
č. 8
Voľný úmysel
6:30
Piatok
+ Štefan Kšendzulák a ZBP pre rodinu
18:00
č. 529 (sv. omša za účasti mládeže)
Sobota + Karol Račák (10 r.) a + členov
rodiny č. 655
16:00
Za zosn. z rod Prokop a božie
18:00
požehnanie pre rodinu
7:00
Na úmysel celebranta
Nedeľa
8:30
+Božena Vojtaššáková a ÚP
Za Boží ľud (obetné dary: 2)
10:30
Voľný úmysel
18:00
Na detskú omšu nakresli: Ako sa Panna Mária
zjavila nad stromom trom deťom vo Fatime. Boli
tam 1 chlapec a 2 dievčatá. Nezabudnúť meno,
priezvisko a triedu, lebo je to domáca úloha pre
všetkých. A tiež sa naučiť spovedať sa. Kto nemá
kartičku na spoveď nech si pýta u kaplána.
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Pondelok, utorok a streda sú prosebné dni
za úrodu. Záväzný je jeden z nich.
**************************************

23 a 24. mája budeme zapisovať úmysly sv. omší.
po každej sv. omši. Okrúhle výročia sobáša alebo
úmrtia (rok, 10 rokov) nahláste prosím
telefonicky v piatok 22.5. po 20:00 hod
**************************************

Na budúcu nedeľu bude zbierka
na katolícke masmédiá.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
Peter Vrábeľ, syn Františka a Marty rod. Weidlingovej
a Anna, rod. Pavelková,
dcéra Viktora a Boženy rod. Sochuliakovej.
Ohlasujú sa tretí krát

**********************
Matej Guoth, ecav, syn rodičov Jaroslava a Jany
rod. Šlávkovej, bývajúci v Liptovskom Mikuláši
a Miroslava Mikolajčíková, rím.-kat., dcéra rodičov
Štefana a Oľgye rod. Tomšákovej, bývajúca v Novoti.
Ohlasujú sa prvý krát

1.

svätého prijímania
31. 5. 2020

NÁCVIKY
Sobota 23. 5. 9.00 - 10.00
(3. A)
10.00 – 11. 00 (3. B)
11.00 – 12.00 (3. C)
Štvrtok 28. 5. 14.00 – 15.00 (3. A)
15.00 – 16.00 (3. B)
16.00 – 17. 00 (3. C)
SV. SPOVEĎ pre rodičov a krstných rodičov
Streda 27. 5.
15.00 – 17.30
Štvrtok 28. 5.
19.00 – 20.00
Piatok 29. 5.
19.00 – 20. 00
(v piatok hlavne pre tých, ktorí prídu z týždňoviek)

Sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti
Sobota 30. 5.
8.00 – 9. 00
14. 00 – 16. 00
(na svätú spoveď zapíšte deti na internete)
SLÁVNOSŤ 1. SV. PRIJÍMANIA
Počet osôb na rodinu je 5.
Každý si na slávnosť donesie krstnú sviečku aj
s ochranných košíkom. Kto nemá, kúpi si novú.

Sv. omše 8. 00
9. 30
11. 00

–
–
–

3. A
3. B
3. C

