Ukončený dišpenz

ÚPLNÉ ODPUSTKY

od účasti na nedeľnej svätej omši

Veriaci, ktorý 29.6. zbožne používa nábožné
predmety (napr. ruženec, škapuliar, krížik...)
požehnané pápežom alebo biskupom, môže za
zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery (Verím
v Boha).
Veriaci, ktorý od poludnia 28.6. do polnoci 29.6.
navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“
(malú baziliku) a tam sa zbožne pomodlí Otče nás
a Verím v Boha, môže za obvyklých podmienok
získať úplné odpustky.
(Direktórium)

Slovenskí biskupi sa v dňoch 16. a 17. júna 2020
zúčastnili na 96. plenárnom zasadaní Konferencie
biskupov Slovenska na Donovaloch.
Slovenskí biskupi v prítomnosti apoštolského nuncia
zhodnotili opatrenia, ktoré boli pre Cirkev i spoločnosť
spojené s úsilím zastaviť šírenie koronavírusu. Vyjadrili
vďačnosť veriacim za trpezlivé prijatie a dodržanie
výnimočných nariadení, ktoré v našej skúsenosti nemali
obdobu.
Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o
odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti
veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k
17. júnu 2020. Virtuálne spoločenstvo a sledovanie
prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný
prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme nemôže
trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri
modlitbe a sláveniach.
Bezpochyby zostávajú v platnosti výnimky z povinnej
účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe
alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku
(napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým
ochoreniam, pooperačným stavom, atď.). Ohľadom
uvoľňovania ďalších opatrení KBS vedie komunikáciu s
členmi vedeckých konzílií. Aktuálne informácie v tomto
ohľade bude prinášať Tlačová kancelária KBS.
Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné
dovolenie prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli
pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života.
Biskupi
vo
svojom
spoločenstve
privítali
novovymenovaného pomocného spišského biskupa,
Mons. Jána Kuboša, ktorý prijme biskupskú vysviacku
24. júna 2020 v Katedrále sv. Martina na Spišskej
Kapitule a vyprosujú mu štedré Božie požehnanie a
veriacich prosia o modlitby za neho.
TKKBS (skrátené)

Spoločenstvo Modlitby Matiek
vás pozýva na MODLITEBNÉ TROJDNIE

26. týždeň
21. jún 2020
Informačný list farnosti Novoť

Katolícky pozdrav
...je vyznaním viery
Veľakrát sa mi v škole, v obchode alebo vonku
stalo, že sa mi ľudia pozdravia „Dobrý deň, pán
farár“, poprípade „Ahojte, pán farár“.

- v piatok 26.6.2020 po večernej sv. omši
- v sobotu 27.6.2020 po sv. omši o 19:00
- v nedeľu 28.6.2020 o 15:00

Obidva pozdravy sú pekné a väčšinou odpovedám:
„Daj Bože dobrý deň aj vám.“ alebo „naveky ahoj“
prípadne niečo podobné. A potom rozmýšľam nad
tým, prečo ľudia nepoužívajú katolícky pozdrav.

Sväté prijímanie pre chorých
Prosím tých, ktorý majú záujem o sväté prijímanie
pre chorých, aby ich nahlásili v priebehu týždňa v
sakristii. V nedeľu (28.6.2020) bude prvá návšteva
chorých.

V našej farnosti sme všetci veriaci katolíci. Myslím
si, že nikto z nás sa nemusí hanbiť pozdraviť kňazovi
katolíckym pozdravom. Ale nielen kňazovi..

V tomto období (odhadujem do konca júla) budú
mimoriadni rozdávatelia prinášať Eucharistiu po
dohode s chorým a nevládnym (alebo po dohode
s blízkym členom rodiny)

Bolo by veľmi pekné, keby sme sa v našich rodinách
vrátili ku katolíckemu pozdravu, aspoň keď niekto
prichádza z práce alebo zo školy.

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

V starých nábožných výlevoch v blahej pamäti
doktora Andreja Radlinského bolo dokonca
uvedené, koľko „dní“ odpustkov je možné získať za
katolícky pozdrav. V nových nábožných výlevoch to
už nie je, ale som si istý že, katolícky pozdrav je
veľmi pekným vyznaním viery.
SH

22. až 28. jún 2020
Pondelok Poď. za dar života a BP pre rodinu
č.1152 (RH)
18:00
+ rodičia Ján a Helena Pidík a +
6:30
súrodencov č. 337 (RH)
Utorok Pohreb so svätou omšou + Stanislav
14:00
(Karol) Bjaloň (RH)
18:00
14:00
Streda
18:00
6:30
Štvrtok
18:00
6:30
Piatok
18:00

ZBP a B požehnanie pre rodinu č. 473
(SH)
+ manžel, + rodičia a ZBP pre rodinu
č. 739 (detská sv. omša) (RH)
Poď. za 60 r. života a ZBP pre rodinu
č. 336 (SH)
+ otec Jozef a ZBP pre mamu Martu č.
1037 (SH)
ZBP pre rodinu, detí a vnúčatá a
poďakovanie č. 349 (RH)
Poď za 25 r. života a požehnanie pre
rodinu č. 337 (RH)
+ sr. Tolentina Ratulovská a Angela
Tropková (mládežka) (SH)

15:00
Sobota
16:15
19:00

Sobášna sv. omša (SH)

7:00
8:30
Nedeľa
10:30

Na úmysel celebranta (RH)
Za zosnulého syna č. 64 (RH)

Sobášna sv. omša (SH)
+ Janka Kuchťaková (1 výr.) (RH)

Za Boží ľud (obetné dary: 2) (SH)

Na dets. sv omšu nakresli: Zoslanie Ducha Svätého.

Adorácia bude vo štvrtok o 17:00
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Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
TRINÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
Jakub Kopasek, syn rodičov Igora a Jany
rod. Pelešovej, bývajúci v Krásne nad Kysucov a
Eva Vojtaššáková, dcéra rodičov Jozefa a Márie
rod. Buľakovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa tretí krát
Michal Pidík, syn rodičov Antona a Justíny
rod. Bulákovej, bývajúci v Novoti a
Adriana Krajčiová, dcéra rodičov Jozefa a Veroniky
rod. Kotríkovej, bývajúca v Bratislave
Ohlasujú sa tretí krát
Marek Šustek, syn rodičov Františka a Veroniky
rod. Pidíkovej, bývajúci v Novoti a
Natália Sochuľáková, dcéra rodičov Karola a Viery
rod. Dibdiakovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa prvý krát

Niekoľko informácií
zo zasadania pastoračnej rady
V pondelok 15.6.2020 sme mali stretnutie
pastoračnej rady farnosti. Počas prázdnin budeme vo
farníku zverejňovať pozvánky na modlitbu pri
kaplnkách a krížoch v chotári. Vo farníku bude
uvedené pri ktorej kaplnke sa stretneme a
pomodlíme sa korunku k Božiemu milosrdenstvu
(alebo niečo iné). Bolo by veľmi pekné, keby rodiny,
ktoré majú nejaký vzťah k tej kaplnke (napríklad, že je
v ich blízkosti, alebo, že ju oni dali postaviť) na túto
nedeľu ju ozdobili kvetmi alebo trošku upravili
okolie... poprípade môžu pripraviť nejaké piesne
alebo čokoľvek iné. (hry pre deti  )
V našej farnosti máme relikvie svätých manželov Zelie
Márie a Ľudovíta Martinov, ktorí majú spomienku 4.
júla. Deväť dní pred spomienkou na týchto svätých sa
budeme modliť pred začiatkom svätej omše novénu.
Začneme vo štvrtok 26. júna a novénu ukončíme v
sobotu večer 3. júla. V nedeľu (4.7.) po svätých
omšiach bude možnosť uctiť si relikvie v súlade s
preventívnymi opatreniami.
Sväté omše v nedeľu večer už nebudú bývať. Svätú
omšu v sobotu večer ponecháme, ale dáme ju na
neskorší čas - na 19:00 hod. Táto svätá omša je
z dôvodu, aby sa ešte aspoň trochu znížila
koncentrácia ľudí v kostole a táto svätá omša je s
platnosťou na nedeľu.
Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať pred svätými
omšami tak, ako to bolo zaužívané, avšak ešte je
potrebné mať rúško a zachovať odstup. Raz za týždeň
bude na farskej stránke v časti duchovná
služba/sviatosť zmierenia možnosť zapísať sa na svätú
spoveď na konkrétny čas.
SH a PRF

