PAMÄTNÁ IZBA SAMIZDATU
V dnešnej dobe sa máme veľmi dobre,
preto ľahko zabúdame na nedávnu históriu
Informácie

akéhokoľvek druhu – vďaka internetu
a informačným technológiám - máme hneď po ruke.
Nemusíme chodiť do knižnice. Všetko je dostupné,
všetko je zadarmo a preto si to ani nevážime.
V čase komunizmu to tak ale nebolo. Keď chceli ľudia
čítať Božie Slovo alebo duchovnú literatúru, museli si
tieto veci buď prepašovať, alebo prepisovať.
Prepisovalo sa potajomky, namáhavo, cez sedem
kopírovacích papierov s rizikom, že keď ich niekto chytí
alebo zažaluje, budú mať z toho problémy, ak nie aj
nejaké sankcie.
V našej farnosti žil kňaz Ladislav Hagovský v rokoch
1973 až 1986 (toho roku je 80. výročie jeho kňazskej
vysviacky). Hlavne za jeho pôsobenia sa aj v našej
farnosti vydávala samizdatová náboženská literatúra.
Aby sme tieto veci zachovali, chcem počas týždňa
dobrovoľníctva 19. septembra 2020 v najmenšej
miestnosti na starej fare urobiť malú expozíciu
samizdatu. Máme blanový liehový kopírovací stroj,
možno nájdeme aj nejaký obyčajný písací stroj a veľmi
veľa ručne klepaných brožúr a kníh. Verím, že
spoločnými silami pripravíme aj nejaké textové
informačné banery, o histórií samizdatu v našej farnosti.
Táto malá expozícia by mohla mať aj vzdelávací
charakter. Každý rok túto expozíciu navštívi 9. ročník
základnej školy, aby žiaci mali aspoň nejakú predstavu o
pomeroch v tomto historickom období a tiež o
osobnostiach našej farnosti. Dokážu naše deti napísať
niečo na písacom stroji?? Uvidíme...
Prosím ľudí, ktorí si pamätajú toto obdobie, aby ma
navštívili 7.9., 9.9., 10.9., alebo 11.9., po večernej sv.
omši. Veľmi by som sa potešil aj fotografiám z tohto
obdobia.
SH

36. týždeň
30. august 2020

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
program týždňa

30.8.2020
NEDEĽA
„Poľovnícka“ svätohubertská slávnosť
sv. omša 10:30 vo farskom kostole: Blažej Dibdiak
31.8.2020
PONDELOK
sv. omša s pozvaným kňazom: Martin Majda
1.9.2020
UTOROK
sv. omša s pozvaným kňazom: M. Dopater
(priamy prenos pre starých a chorých)

2.9.2020
STREDA
7:30 – 8:00 sviatosť zmierenia pre žiakov
sv. omša o 8:00 – VENI SANCTE
sv. omša o 18:00 s pozvaným kňazom: R. Jurík
Po sv. omši hudobné pásmo:
„Novoťské heligónky oslavujú Matku Božiu“
3.9.2020
ŠTVRTOK
sv. omša o 17:45 s pozvaným kňazom: V. Beregi
(priamy prenos pre starých a chorých)

o 19:00 sviatosť zmierenia (kňazi z dekanátu)
4.9.2020
PIATOK
sv. omša s pozvaným kňazom: Marek Jamrich
Po sv. omši mariánske hudobno-poetické pásmo
v réžií Mareka Jamricha 
5.9.2020
SOBOTA
6:15 fatimská sobota, 7:00 sv. omša
O 20:00 „nočná“ modlitba sv. ruženca na Modlovke
(doneste si prosím so sebou sviečky)

6.9.2020

NEDEĽA

10:30 odpustová slávnosť
8.9.2020
UTOROK
Slávenie patrocínia nášho chrámu IPSA DIE
pastoračná rada a 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

Informačný list farnosti Novoť

DOBRE SA PRIPRAVME
Keď sa blíži niečo významné, nech to je čokoľvek,
venujeme sa dôkladnej príprave. Blíži sa odpustová
slávnosť. Nemá to byť len veľká paráda v obláčku
kadidla v kostole, rodinná pohoda doma
a prechádzka po predajných stánkoch a kolotočoch.

Odpust

je predovšetkým čas Božej milosti
a príležitosť, ktorú „dávame Bohu“ aby sa nás
dotkol, aby nás Božie Slovo, homília alebo zážitok
modliaceho sa spoločenstva ešte viac upevnili vo
viere, dodali odhodlanie ku konaniu dobra
a pozdvihli náš zrak od pozemských starostí k nebu.

Odporúčam

vám účasť na svätých omšiach
s pozvanými kňazmi počas týždňa aj na hudobných
večeroch. Najdôležitejšia súčasť prípravy je
SVIATOSŤ ZMIERENIA, či už počas týždňa alebo vo
štvrtok večer.

Slávnostná

sv. omša začne požehnaním novej
zástavy farnosti, ktorú budeme používať pri
všetkých slávnostiach. Veľmi sa teším na budúcu
nedeľu a verím, že aj vy 
SH

MODLITBY
PRI KAPLNKÁCH A KRÍŽOCH
Dnes pri kríži a kaplnke sv. Huberta na Bieránke
o 15:00 hod. (SH)
Nezabudnime na zberateľské kartičky.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
31. august – 6. september 2020
Na úmysel celebranta (Vlado Klein)
6:30
Pondel.
Poď. za 65 r. života a ZBP a ochranu pre
18:00 rodinu č. 424 (SH, kazateľ: M. Majda)
Za + syna a za + rodičov Blahutových
6:30
č. 220 (RH)
Utorok
+ manžel a + synovia č. 1000 (SH)
18:00
kazateľ: Marián Dopater
8:00
Streda
18:00
6:30
Štvrtok
17:45
6:30
Piatok
17:45
6:15
7:00
Sobota
15:00
20:00
7:00
8:30
Nedeľa
10:30

Adorácia bude vo štvrtok od 16:30

Pon

Féria

Uto

Féria

Str

Féria

Štv

Sv. Gregora veľkého, pápeža a učiteľa
Cirkvi, spomienka

Za deti, učiteľov a zamestnancov ZŠ
Novoť (RH)

Pia

Féria

+ s rodiny Makuchovej a Bjaloňovej
a +brat č. 68 (SH, kazateľ:Richard Jurík)
+ manželka Janka a +rodičia č. 871(SH)

Sob

+ Štefan a ZBP pre rodinu
(Vladimír Beregi)
+ manžel a + rodičov Judiakových
a Smolárových a + Johana č. 851 (SH)
ZBP pre dobrodincov (Marek Jamrich)
Fatimská pobožnosť (RH)
+ František Mlich (1. výr.) č. 972 (RH)
Sobáš so svätou omšou
Judiak a Zavoďančíková (SH)
Modlitba ruženca na Modlovke
Na úmysel celebranta (RH)
Na úmysel celebranta (RH)
Za Boží ľud obetné dary: 2 (SH)

Lektorská služba na nedele a sviatky – skup. 2
Dnes je zbierka na Diecézny katechetický úrad

Ned

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
DVADSIATA TRETIA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

V TÝŽDNI JE PRVÝ PIATOK
Spovedať budeme pol hodiny pred sv. omšami.
Vo štvrtok od 16:30 h. a od 19:00 do cca 20:00
(kňazi z dekanátu) Niektorí kňazi prídu aj skôr,
resp. počas sv. omše. V piatok od 16:30 h.
V CSS STUDIENKA budeme spovedať vo štvrtok od
9:00 a o 10:00 tam bude sv. omša.
Chorých v dedine navštívime v piatok od 8:00 h.

FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ

5.9.2020 6:15 hod

1. a 3. desiatok: bratstvo sv. Marty
2. a 4. desiatok: bratstvo sv. Michala archaniela
5. desiatok:
bratstvo sv. Moniky

SVIATOSŤ MANŽELSTVA UZAVRELI
29.8.2020
Michal Dibdiak a Lenka Žatkuliaková
Tomáš Pisarčík a Iveta Jamuľáková
modlime sa za novomanželov
a aj za všetky manželstvá našej farnosti

Jozef Mičech, bývajúci v Konskej a
Lucia Subjaková, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa prvý, druhý a tretí krát
Jozef Judiak, syn rodičov + Jozefa a Marty
rod. Račákovej, bývajúci v Novoti a
Lenka Zavoďančíková, dcéra rodičov Floriána
a Heleny rod. Durčákovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa tretí krát
Viktor Koleň, syn rodičov Viktora a Ľudmily
rod. Bartošovej, bývajúci v Novoti a
Renáta Straková, dcéra rodičov Jozefa a Márie rod.
Veselovskej, bývajúca v Mútnom
Ohlasujú sa tretí krát
Matúš Durčák, syn rodičov Krištofa a Viery
rod. Plaskúrovej, bývajúci v Novoti a
Dominika Kubacková, dcéra rodičov Jozefa a Pavlíny
rod. Šimjakovej, bývajúca v Zákamennom
Ohlasujú sa tretí krát
Marek Kuhejda, syn rodičov Rafaela a Oľgy
rod. Buknovej, bývajúci v Novoti a
Mária Nodžáková, dcéra rodičov Štefana a Marty rod.
Poletovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa druhý krát
Jozef Ondrek, syn rodičov Vladislava a Terézie
rod. Holubjakovej, bývajúci v Mútnom a
Andrea Kovalčíková, dcéra rodičov Pavla a Evy rod.
Sivčákovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa prvý krát
Martin Kovalčík, syn rodičov Ladislava a Heleny
rod. Sochuľákovej, bývajúci v Novoti a
Adriána Tomašáková, dcéra rodičov Antona a Anny
rod. Blahútovej, bývajúca v Beňadove
Ohlasujú sa prvý krát

