Podaj svoju ruku chudobnému

DEDINSKÝ TÁBOR

31. týždeň
26. júl 2020

porov. Sir 7, 36

Staroveká múdrosť predkladá tieto slová ako
posvätný kódex, ktorý treba v živote zachovávať.

Informačný list farnosti Novoť

Dnes znejú nanajvýš aktuálne a pomáhajú nám
sústrediť pohľad na to podstatné a prekonať bariéry
ľahostajnosti. Chudoba vždy nadobúda rozličné
podoby a vyžaduje si, aby sme jej venovali pozornosť
v každej špecifickej situácii. V každej z nich môžeme
totiž stretnúť Pána Ježiša, ktorý nám zjavil svoju
prítomnosť vo svojich najmenších bratoch
(porov. Mt 25, 40)
1. Vezmime do rúk jednu z kníh Starého zákona,
Sirachovca.
Nachádzame v nej slová učiteľa
múdrosti, ktorý žil približne 200 rokov pred Kristom.
Hľadal múdrosť, ktorá by urobila ľudí lepšími a
schopnejšími pochopiť udalosti života. Bolo to vo
chvíli ťažkej skúšky izraelského ľudu, v čase bolesti,
zármutku a biedy v dôsledku nadvlády cudzích
mocností. Keďže bol mužom veľkej viery,
zakoreneným v tradícii predkov, jeho prvou
myšlienkou bolo obrátiť sa na Boha, aby si od neho
vyprosil dar múdrosti. A Pán ho nenechal bez pomoci.
Už od prvých stránok Knihy Sirachovcovej vykladá
svoje rady ohľadom mnohých konkrétnych situácií v
živote, pričom chudoba je jednou z nich. Zdôrazňuje,
že v núdzi treba dôverovať Bohu: „Neznepokojuj sa,
keď ti príde čas pohromy. Znášaj, čo ti znášať ukladá
Boh; pevne sa pridaj k Bohu a vytrvaj, aby si vzrástol
životom, keď príde koniec. Prijímaj všetko, čo ťa
zastihne, vytrvaj v bolesti, maj trpezlivosť, ak ťa niečo
sužuje. Lebo zlato a striebro čistia ohňom a
bohumilých ľudí v peci utrpenia. Dôveruj v Boha a on
ťa vyslobodí, urob priamou svoju cestu a dúfaj v
neho! Zachovaj si bázeň pred ním a vydrž v nej do
staroby! Ktorí sa bojíte Pána, čakajte, až sa zmiluje,
neodkloňte sa od neho, aby ste neklesli“ (2, 2 – 7).
Začiatok posolstva pápeža Františka
na 4. svetový deň chudobných

NICEJSKO-CARIHRADSKÉ
VYZNANIE VIERY
Prihlášky na dedinský tábor, ktorý sa uskutoční

18.-22. augusta 2020
sa budú rozdávať v sobotu 1.augusta v kostole po
rannej sv. omši.
Je potrebné, aby po prihlášku prišiel rodič alebo
dieťa, ktoré na tábor pôjde, prípadne iný člen
blízkej rodiny. Pred sv. omšou sa budú rozdávať
poradové čísla, podľa ktorých sa potom budú
rozdávať prihlášky. Prosíme o pochopenie, ak sa
Vám prihláška neujde, keďže podľa skúseností z
predošlých ročníkov je zvyčajne záujem väčší ako
počet miest.
prípravný tím

INFO o reštauračných prácach
Socha z LURDSKEJ KAPLNKY je v reštaurátorskej dielni.
Na tento čas tam umiestnime nejakú inú sochu.
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

Vyznaním

viery pri svätej omši prejavujeme svoj
súhlas s Božím slovom, ktoré práve zaznelo v
čítaniach a zároveň si, skôr než začneme sláviť
Eucharistiu, pripomíname základné pravdy našej
viery. Každý veriaci vyjadruje svoju vieru spolu s
ostatnými bratmi a sestrami, preto Krédo
recitujeme alebo spievame vždy v jednotnom čísle.

V prvých storočiach vyznanie viery nebolo celkom
fixné. Postupne však nadobúdali prevahu dve
formule vyznania viery: Apoštolské a Nicejskocarihradské vyznanie (krédo alebo aj symbol). To
druhé bolo formulované na všeobecných
ekumenických konciloch v Nicei roku 325 a v
Carihrade (Konštantínopol, dnešný Istanbul) roku
381. Súčasná podoba u nás častejšie používaného
Apoštolského vyznania pochádza z piateho
storočia.

Podľa slov našich bratov gréckokatolíkov Nicejskocarihradské vyznanie viery najdokonalejšie zhrňuje
podstatu našej viery. Prevzaté z webu farnosť Skalité
Toto vyznanie viery budeme používať pri slávnostných
svätých omšiach, ale najskôr budú vo farníku uverejnené
niekoľké články vysvetľujúce nicejsko-carihradské vyznanie
viery.
SH

Spoločenstvo Modlitby Matiek
Adorácia bude vo štvrtok od 17:00

27. júl – 2. august 2020
Pon

Sv. Gorazda a spoločníkov
spomienka

Voľný úmysel (SH)

Uto

Féria

Poď. za 30 r. manželstva a BP č. 672
(RH)

Str

+ rodičov a bratov Subjakových č.472
(RH)

Štv

+ z rodiny Bulákovej (SH)
+ brat (10 r.) č. 473 (RH)

Pia

Poď. za 45 r. života a BP pre rodinu
č. 438 (SH)
+ Anton Zavoďan, Angela a Serafín
Žatkuliak č. 394 (RH)

Sob

Pondel. + Stanislav Karol Bjaloň a účastníkov
18:00 pohrebu č. 112 (SH)
6:30
Utorok
18:00
6:30
Streda
18:00
6:30
Štvrtok
18:00
6:30
Piatok
18:00
7:00
Sobota
15:00
7:00
8:30
Nedeľa
10:30

+ otec Jozef a ZBP pre rodiny Prokop
a Blašťák (SH)
+ Jozef Rončák a ÚP č. 1019 (RH)
Sobáš so svätou omšou
Miklušák a Dibdiaková (SH)
Na úmysel celebranta (RH)
Na úmysel celebranta (RH)
Za Boží ľud (obetné dary: 4) (SH)

Lektorská služba na nedele a sviatky – skup. 3

Modlitby pri kaplnkách a krížoch
Dnes: 26.7.2020 15:00 hod.
Sedembolestná – Antušákov vŕšok (SH)
Deti a mládež: nezabudnite si zobrať svoje
zberateľské kartičky.

Ned

Sv. Marty
spomienka
Sv. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice
ľubovoľná spomienka
Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
spomienka
Sv. Alfonza Máriu de´Liguori,
biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka
OSEMNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sviatosť manželstva chcú prijať
Dávid Miklušák, syn rodičov Ladislava a Vlasty
rod. Sivoňovej, bývajúci v Rabči a
Barbora Dibdiaková, dcéra rodičov Františka
a Agnesy rod. Šustekovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa tretí krát
Dominik Zavoďančík, syn rodičov floriána a Heleny
rod. Durčákovej, bývajúci v Novoti a
Katarína Serdelová, dcéra rodičov + Viktora
a Kataríny rod. Šimjakovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa druhý krát
Štefan Turoň, syn rodičov Štefana a Viktórie
rod. Mikolajčíkovej, bývajúci v Novoti a
Simona Babečková, dcéra rodičov Jozefa a Ľudmily
rod. Jakubjakovej, bývajúca v Mútnom
Ohlasujú sa prvý krát

pozýva všetkých na modlitebné stretnutie
v stredu 29.7.2020 po večernej sv. omši.

Krstom znovuzrodení
z vody a Ducha Svätého
19. júla 2020 : Patrik Antušák
25. júla 2020 : Peter Palárik, Martin Hilbrycht

Sviatosť manželstva uzavreli
dňa 25. júla 2020
Patrik Vrábeľ a Michaela Bulaková
modlime sa za novomanželov
a aj za všetky manželstvá našej farnosti

Dekrét o úprave
Loretánskych litánií
Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu
sviatostí, kardinál Róbert Sarah, v liste zo dňa 20.
júna 2020 informoval predsedov konferencií
biskupov, že Svätý Otec František rozhodol o
vložení troch nových invokácií do Loretánskych
litánií: Mater misericordiae, Mater spei a

Solacium migrantium.
Na základe tohto rozhodnutia sa do slovenského
znenia Loretánskych litánií pridávajú invokácie:
- po invokácii "Matka Cirkvi" sa vkladá invokácia
"Matka milosrdenstva"
- po invokácii "Matka Božej milosti" sa vkladá
invokácia "Matka nádeje"
- po invokácii "Útočisko hriešnikov" sa vkladá
invokácia "Útecha migrantov"
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