V OKTÓBRI BUDÚ
FARSKÉ MISIE

Milí farníci, v tomto odpustovom vydaní FARNÍKA
Vám oznamujem blížiace sa farské misie.

17. až 25. október 2020
misie bude viesť tím Michala Zamkovského

Z jeho plnosti sme my všetci dostali
milosť za milosťou.
Jn 1, 16

Milosť za milosťou...
Asi toto sú tie správne slová, ktoré mi napadajú, keď
sa pozerám na udalosti, ktoré máme z Božej dobroty
v našej farnosti. Po „zahrievacom“ prípravnom týždni
pred odpustom nás čaká poriadny prípravný mesiac
pred svätými misiami.

Spolu

s pastoračnou radou sme pripravili niekoľko
pozvánok k modlitbovému zápasu za farské misie, a tiež
bude priestor aj pre praktickú pomoc.

Od dnes do začiatku svätých misií sa budeme modliť za
misie. Ruženec pred svätou omšou, budeme pridávať
k prosbám vo svätej omši aj prosbu za misie a tiež vás
všetkých chcem poprosiť, aby sme sa celá farnosť
modlili za misie aj vo svojich rodinách.

V dňoch

11.9., 18.9., 25.9., 2.10., a 9.10., budú
celonočné adorácie. Na tieto adorácie môže prísť
ktokoľvek, ale aby Eucharistický Kristus „nebol sám“ je
možnosť sa zapísať na papier na hodinový interval (kto
sa zapíše, tak nech si odtrhne ústrižok so svojím časom).

Druhá

pozvánka sa týka rodinných adoračných dní.
Tento spôsob adorácie zaviedol ešte pán farár Dopater
a mnoho rodín sa do toho zapojilo, ale s plynúcim
časom to trošku upadlo. Natlačíme nové kartičky na
každý deň, a rodina si môže vybrať jeden termín v roku.
(pokračovanie v strede)

(pokračovanie zo zadnej strany)

Chceme v tomto čase prípravy na misie dať

rodinným
adoračným dňom „nový dych“. Tento deň potom rodina
bude prežívať inak, ako ostatné dni v roku. Ide zvlášť
o to, aby si členovia rodiny našli počas dňa čas pokloniť
sa Ježišovi prítomnému v Eucharistií a samozrejme, že
by bolo veľmi pekné, keby rodina šla aj na svätú omšu
a sväté prijímanie.

Praktická

pomoc spočíva v tom, že môžete doniesť
pátrom misionárom občerstvenie (koláče, večeru, syr
alebo čokoľvek...). Aby to malo nejaký systém, prosím,
nech sa farníci ochotní k praktickej pomoci dohodnú s
pani Martou Michlíkovou, ktorá to rozdelí na jednotlivé
dni.

37. týždeň
6. september 2020
Informačný list farnosti Novoť

OD MLADOSTI SA PRIDŔŽALA
NEBESKEJ MÚDROSTI

Vo

FARNÍKU budeme zverejňovať veci týkajúce sa
prípravy na misie. Pred misiami napíšeme program,
ktorý dohodneme s pátrami misionármi. Verím a dúfam,
že misie prinesú pre väčšinu farníkov nové odhodlanie
prehĺbiť vzťah s Bohom, pre tých, čo zľahostajnievajú
horlivosť a aj návrat márnotratných synov a dcér,
ktorých hriech zlákal na krivé cestičky.
pastoračná rada a SH

ĎAKUJEM
Farníkom, ktorí svojou prácou, talentom alebo
materiálne pomohli pri príprave odpustovej
slávnosti – pri upratovaní kostola a okolia, pri
duchovnom a umeleckom programe počas
týždňa, lektorom, miništrantom, rozdávateľom
svätého prijímania, organistom a spevákom,
hasičom, poľovníkom a roľníkom a tiež tým, ktorí
prišli na odpustovú slávnosť v kroji.
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

hlavný motív novej farskej zástavy
NARODENIE PANNY MÁRIE
Symboly:
dva holúbky – obeta podľa starozákonných predpisov
rozkvitnutá ľalia – symbol čistoty
zlatá stuha od Boha – Pána neba i zeme – k Márií
Mária sa od mladosti pridŕžala nebeskej múdrosti

Návrh a realizácia: Velebný & fam.
Viac fotiek a informácií nájdete na farskej stránke.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
7. – 13. september 2020
15:00
Pondel.
18:00
6:30
9:00
Utorok
18:00
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

Adorácia bude vo štvrtok od 17:00

Pohreb so sv. omšou + Jozef Fedor
+ manžel (20 r.) č. 354 (SH)

Pon

Na úmysel celebranta (SH)
Na úmysel celebranta (SH)

Uto

Poď. za 90 r. života č. 269 (RH)
Nie je
+ súrodencov a + rodičov Kosmeľových
a Vojtkuliakových č. 225 (SH)
+ Anton a Veronika Pidík a + Ladislav
Smolár č. 855 (RH)
ZBP pre syna č. 473 (SH)
ZBP a B pomoc pre rodinu č. 289 (RH)
Poď. za 50 a 20 r. života a ZBP pre
manžela, detí a vnúčatá č. 1053
(sv. omša za účasti mládeže) (SH)
Poď. za 60 r. života a ZBP B pomoc pre
rodinu č. 194 (RH)
Sobáš so svätou omšou
Kuhejda a Nodžáková (Marián Dopater)
Na úmysel celebranta (RH)
Na úmysel celebranta (RH)
Na úmysel celebranta (RH)

Lektorská služba na nedele a sviatky – skup. 3
9. septembra 2020 bude na Spišskej Kapitule
celodiecézna rekolekcia.
Svätú omšu za boží ľud 13.9.budem slúžiť v Krížovej
Vsi, kde budem odpustovým kazateľom. SH

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho
a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov,
spomienka
Narodenie Panny Márie
sviatok – v Novoti slávnosť

Str

Féria

Štv

Féria

Pia
Sob
Ned

Féria
Najsvätejšieho mena Panny Márie
ľubovoľná spomienka
DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

SVIATOSŤ MANŽELSTVA UZAVRELI
5.9.2020
Jozef Judiak a Lenka Zavoďančíková

modlime sa za novomanželov
a aj za všetky manželstvá našej farnosti

PÁN SI POVOLAL
Jozefínu Serdelovú (+87 )

nech ju Pán prijme k sebe do večnej radosti

Aj v školskom roku 2020/2021 vychádza

KATOLÍCKY ČASOPIS REBRÍK
Vydavateľstvo DON BOSCO. Je to jediný katolícky
časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Svojím
obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a
podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný aj ako
súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie, ale i na
vyplnenie voľného času v kruhu rodiny. Objednať sa dá
cez web www.rebrík.sk alebo na tel. čísle 0903 962029.
Biskupský úrad Spiš

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 tretí 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 druhý 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 druhý krát
Daniel Kolibač, syn rodičov Jaroslava a Moniky
rod. Eliášikovej, bývajúci v Leviciach a
Marcela Račáková, dcéra rodičov Vladimíra a Boženy
rod. Balúnovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa prvý krát

MLÁDEŽNICKY SPEVÁCKY ZBOR
pozýva záujemcov od 8. ročníka ZŠ a vyššie, ktorí by sa
chceli pridať k oslave Pána spevom, aby prišli na
mládežku 11.9.2020 do kostola o 16:30. (obzvlášť sú
vítané mužské hlasy)
vedenie zboru

MODLITBY PRI KAPLNKÁCH
Na budúcu nedeľu 13.9.2020 o 15:00 požehnáme
obnovený kríž na grúni (50m od obnovenej kaplnky
Sedembolestnej) (RH) a potom sa presunieme a
budeme modliť na Modlovke pri kríži. (RH)
V Utorok 15.9.2020 požehnáme obnovenú kaplnku
Sedembolestnej Panny Márie (za Paduchami),
a ukončíme „nedeľné púte“ ku kaplnkám a krížom.
(SH)

