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 pri bočnom vchode a dve miesta
pri stolíku s obetnými darmi).

Nedeľné sv. omše o týždeň
6. a 7. júna 2020 budú takto:
Podešťanská
Podkopec
Jarek a dol. Šoltýstvo
Horné Šoltýstvo
Zimnicová
Barútová

nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
sobota
sobota

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

V prípade väčšieho počtu účastníkov sv. omše
využite priestor okolia kostola.
Veľmi vás chcem poprosiť, aby ste na svätú
omšu prichádzali krátko pred začiatkom.
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

Odkaz pre
prvopríjímajúce deti

23. týždeň
31. máj 2020
Informačný list farnosti Novoť

BUĎ SILNÝ
Nemusíš mať silné svaly, ale potrebuješ silu ducha.
Čakajú ťa v živote rôzne boje a búrky... ale neboj sa,
ak si s Ježišom, si vo víťaznom tíme.
VYTRVAJ
Často sa stáva, že deti sa ešte pár dní po prvom
svätom prijímaní snažia, a potom sa už postupne
prestanú snažiť. Bolo by dobré, keby ste chodili
aspoň na jednu alebo dve sväté omše aj počas
týždňa a aj cez prázdniny, keď detské sväté omše
nebudú. O nedeli ani nepíšem, to považujem za
samozrejmé.
NEOSTÁVAJ SÁM
Sme rodina Božích detí a potrebujeme sa navzájom.
Starostlivo si vyberaj priateľov a vyber si takých,
ktorí ťa budú inšpirovať k dobru, pracovitosti
a poslušnosti.
KONAJ SKUTKY LÁSKY
Skús robiť viac dobra, než si povinný urobiť.
Odstráň všetko, čo ťa okráda o drahocenný čas
(hry, tablet, lenivosť) a pozri sa okolo seba. Už nie
si „malé dieťa“, ktoré všetci obskakujú, ale skús
urobiť každý deň aspoň jeden malý dobrý skutok.
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

TURÍCE
narodeniny Cirkvi
Tak ako Kristus prišiel na svet účinkom Ducha
Svätého skrze Máriinu vieru, tak aj Cirkev sa zrodila
v účinnom toho istého Ducha skrze vieru tých, ktorí
boli svedkami Kristovho vzkriesenia.
Na Turíce Cirkev slávi svoje narodeniny a musí si aj
dnes uvedomovať, čo pri týchto narodeninách
dostala. Dostala vo viditeľných znakoch moc
Ducha Svätého, tak ako ju cirkev potrebuje. Táto
moc Ducha Svätého nás buduje v jednom tele
Cirkvi. Duch Svätý je „zjednocujúci duch“, je to
Božia objímajúca láska, všetkých, čo veria v Krista.
Pavol hovorí: „Neviete, že ste boží chrám a že
vo vás prebýva Boží Duch?“ (1 Kor 3 ,10)
Kristov Duch je darca jednoty pre tajomné telo
Cirkvi. Tam, kde sa odmieta Duch Svätý, kde sa
pred ním neverou zatvárajú srdcia, tam prichádza
iný duch, ktorý rozdeľuje, trhá, vnáša pýchu a
odbojnosť voči Bohu.
Dnes vzývajme a pozývajme Svätého Ducha, aby v
nás pôsobil a robil nás svätými.
AUTOR: Jozef Voskár
redakčne upravil SH

1. až 7. jún 2020
+ František Kovalčík a účastníkov
14:00
pohrebu (detská sv. omša) (RH)
Pondelok
Poďakovanie za 40 r. života a prosba
18:00
o Božie požehnanie č.658 (SH)
+ Štefan (nedožitých 40 r.) (SH)
6:30
Na úmysel celebranta
14:00
(pre prvoprijímajúce deti) (RH)
Utorok
+ Jozef Serdel (20 výročie) a +
18:00
z rodiny Hujčák a Serdel č. 1017 (RH)
14:00
Voľný úmysel (detská sv. omša) (RH)
Streda + otec Jozef a krstný otec Emil (20 r.)
18:00
č. 1021 (SH)
6:30
Voľný úmysel (RH)
Štvrtok
ZBP rodiny Kovalčíkovej č. 157 (SH)
18:00
6:30
Voľný úmysel (RH)
Piatok Poďakovanie za 50 rokov manželstva
č. 101 (sv. omša za účasti mládeže)SH
17:45
15:00
Sobota
16:00
17:00
18:00
7:00
8:30
Nedeľa
10:30
18:00

Sobášny obrad (SH)
Poď. za 30 r. manželstva a BP pre
rodinu č. 792 (RH)
Fatimská pobožnosť (SH)
Poď. za 50 r. a BP pre rodinu č. 309
(SH)
Na úmysel celebranta
Za Boží ľud (obetné dary: 3) (SH)
Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta

Adorácia vo štvrtok NEBUDE

Na detskú omšu nakresli: Zajatie alebo súdenie
Pána Ježiša. Alebo Petrove zapretie Ježiša. Je to
domáca úloha pre všetkých trietiakov.
V pondelok 1.6. a utorok 2.6. budú sv. omše pre
prvoprijímajúce deti o 14:00 hod.
A taktiež v stredu 3.6.2020 o 14:00 hod.

Pon

Preblahoslavenej Panny Márie,
Matky Cirkvi,
spomienka

Uto

Féria

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov,
mučeníkov,
spomienka
Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza,
sviatok
Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
spomienka
Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
slávnosť

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 tretí krát

**************************************
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Spovedať budeme pol hodiny pred sv. omšami ráno
a večer podľa objednania na internete.
Chorých v dedine navštívime: v piatok od 8:00 h.
Pán farár navštívi chorých od školy nahor, lebo
dolný koniec už navštívil.
**************************************

Prosíme, aby sa na fatimskej pobožnosti 6.6.2020
modlili ruženec tieto ružencové spoločenstvá:
Sv. Jozefa robotníka 1. a 3. desiatok
Sv. Jozefa, ochrancu kresťanských rodín 2. a 4. des.
Sv. Justína
5. Desiatok
**************************************

V nedeľu 7.6. pozývame mamičky na požehnanie
pred pôrodom, ktoré bude po druhej sv. omši.
**************************************

Lukáš Kyrcz, syn rodičov Antona a Ľudmily
rod. Kondelovej, bývajúci v Novoti a
Michaela Rypáková, dcéra rodičov
Štefana a Gabriely rod. Gemeľovej,
bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa prvý krát
**************************************

Ďakujem rodičom prvoprijímajúcich detí za
účasť na príprave na prvé prijatie Eucharistie.
Zvlášť ďakujem za to, že v čase, keď sme sa my
kňazi nemohli stretávať s deťmi ste sa venovali
svojim deťom, spoločne ste sa modlili v rodine
a učili sa katechizmus.
Rovnako ďakujem aj všetkým, ktorí pomohli pri
upratovaní a výzdobe kostola, nácviku piesní a
nácviku samotnej slávnosti, kostolníkom
a miništrantom.
SH

