(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
31.mája 2020 budú takto:
Zimnicová a Barútová Nedeľa
Jarek a Šoltýstvo
SOBOTA
Podešťanská Podkopec SOBOTA
Prvé sv. prijímanie 3A
Prvé sv. prijímanie 3B
Prvé sv. prijímanie 3C

18:00
16:00
18:00
8:00
9:30
11:00

Ak do tohto prostredia vnášame lásku, službu,
pokoj, odpustenie a poriadok, aj sami máme účasť
a úžitok z týchto vecí.
Rovnako to platí aj v opačnom prípade. Ak do
nášho miestneho farského spoločenstva vnášame
nelásku, egoizmus, závisť či pohŕdanie, vytvárame
ťažkú a dusnú atmosféru a toto bremeno skôr či
neskôr doľahne aj na nás.
Bratia a sestry, prosím, nech nám záleží na tom,
aby naše ratolesti vyrastali v zdravom duchovnom
ovzduší, aby mali oporu v nás starších.
Žijeme v dobe silnej sekularizácie. Nemáme bojovať
proti sekularizácií, ale máme bojovať o vernosť
Bohu, aby nič z materiálnych dobier neodklonilo
náš pohľad od NEHO.
„Hľadajte Pána a jeho moc, Hľadajte vždy jeho tvár.“

1Krn 16, 11
Keďže túto nedeľu je slávnosť prvého svätého
prijímania, musel som 6 časí Novote rozdeliť na
3 sv. omše. V prípade väčšieho počtu
účastníkov sv. omše využite priestor okolia
kostola. Prosím, aby ste na svätú omšu
prichádzali krátko pred začiatkom.
Prosím, aby ste rešpektovali termíny na
sviatosť
zmierenia
pre
rodičov
prvoprijímajúcich detí a aj sviatosť zmierenia
pre samotné deti, na nezapisovali sa na tieto
vyhradené termíny. Využite ostatné možnosti
(napr.: pondelok, utorok, alebo potom na ďalší
týždeň)
Naďalej sledujte farské stránky a dávajme,
prosím, na seba pozor.
SH

„Pane, ja hľadám tvoju tvár“ Ž 27, 8

SH

Modlitby matiek
Spoločenstvo Modlitby Matiek pozýva
všetkých na modlitebné stretnutie v stredu
27. mája 2020 po večernej sv. omši.
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

22. týždeň
24. máj 2020
Informačný list farnosti Novoť

Spoločná zodpovednosť
miestneho spoločenstva Cirkvi
Dôležitým znakom katolíckej cirkvi je misijné
zameranie. Môže to v nás vzbudzovať dojem, že
misie sú niekde veľmi ďaleko, kde chodia len
odvážni misionári... niekde, kde sú levy, divočina a
neznáme civilizácie. A my sa môžeme za nich
modliť alebo prispieť do zbierky na misie...
Správne porozumieme tomuto slovu vtedy, ak si
uvedomíme, že ohlasovať Krista máme vždy a
všade, kdekoľvek sa nachádzame.
Môžeme to robiť so slovom, ale hlavne vlastným
príkladom svedectvom vlastného života. Toto
veľmi zdôrazňoval svätý Ján Pavol II.
V tomto čase, keď v našom farskom spoločenstve
64 detí prvýkrát prijalo Eucharistiu, by sme si mali
viac uvedomovať dôležitosť toho, aby rodičia boli
zvestovateľmi viery pre svoje deti a všetci farníci
svedectvom dobrého kresťanského života pre
ostatných. Takto si máme byť navzájom darom a
povzbudením. My sami si totiž vytvárame
prostredie v ktorom žijeme.
(pokračovanie na zadnej strane)

Slávnosť
25. až 31. máj

20 2 0

Adorácia vo štvrtok NEBUDE

1.

svätého prijímania
31. 5. 2020

Pondelok
18:00
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
8:00
Nedeľa
9:30
11:00
18:00

NÁCVIKY
Štvrtok 28. 5.

Pon

PONDELOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Uto

SPOMIENKA NA SV. KŇAZA FILIPA NERIHO

+ manžel a rodičia č. 995

Str

STREDA PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

+ rodičov Bystričanových
a Bernaťákových a ZBP pre rodinu
č. 102 (detská sv. omša)

Štv

ŠTVRTOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Pia

PIATOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

+ manželka Janka č. 871
+ Milan a Kamil č. 468

Sob

SOBOTA PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

(v piatok hlavne pre tých, ktorí prídu z týždňoviek)

Ned

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti
Sobota 30. 5. 8.00 – 9. 00
14. 00 – 16. 00
(na svätú spoveď zapíšte deti na internete)

Poď. za 50 r. života a ZBP pre vnúčatá
a rodinu č.4
+ otca č. 157

+ Gabika a duše v očistci
ZBP pre rodinu č. 157
ZBP členov vianočného deviatnika
(sv. omša za účasti mládeže)
+ starých rodičov č. 1152
Na úmysel celebranta
Za rodičov prvoprijímajúcich detí
Za prvoprijímajúce deti
Za veriacich farnosti
Na úmysel celebranta

Na detskú omšu nakresli: Poslednú večeru.
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.

Letné kántrové dni sú v stredu, v piatok
a v sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah: Prosby
za jednotu kresťanov a Za duchovné povolania
**************************************

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
Matej Guoth, ecav, syn rodičov Jaroslava a Jany
rod. Šlávkovej, bývajúci v Liptovskom Mikuláši
a Miroslava Mikolajčíková, rím.-kat., dcéra rodičov
Štefana a Oľgy rod. Tomšákovej, bývajúca v Novoti.
Ohlasujú sa druhý krát
**************************************

14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17. 00

(3. A)
(3. B)
(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

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

Stretnutie Hospodárskej rady farnosti bude
v pondelok 25.5.2020 po večernej sv. omši.

V pondelok 1.6.2020 bude sv. omša pre
prvoprijímajúce deti o 16:00 hod.
a v stredu 3.6.2020 o 14:00 hod.

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

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

Odpustky: Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom
speve alebo recitovaní hymnu Veni, creator na
slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za
zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

V CIRKVI SME PRIVÍTALI
krst: 17.5.2020 – Alex Ovšák
...nech je ich život Bohu na slávu, svetu na osoh,
rodičom na radosť a im samým na spásu.

