ČASŤ POSOLSTVA
SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA
K SVETOVÉMU DŇU MISIÍ
Misie sú slobodnou a vedomou odpoveďou na
Božie volanie. No toto povolanie môžeme
pochopiť, len keď žijeme v osobnom vzťahu so
živým Ježišom v jeho Cirkvi. Pýtajme sa: sme
pripravení prijať prítomnosť Ducha Svätého v
našom živote, počuť volanie na misie, či už v
manželstve, v zasvätenom panenstve alebo
sviatostnom kňazstve, a kdekoľvek v bežnom
každodennom živote? Sme pripravení byť
kamkoľvek poslaní, aby sme svedčili o našej viere v
milosrdného Boha Otca, aby sme hlásali evanjelium
spásy Ježiša Krista, aby sme mali účasť na božskom
živote Ducha Svätého pri budovaní Cirkvi? Sme tak,
ako Mária, Ježišova matka, pripravení dať sa
bezvýhradne do služby Božej vôli (porov. Lk 1, 38)?
Takáto vnútorná disponovanosť je veľmi dôležitá na
to, aby sme mohli Bohu povedať: „Hľa, tu som,
Pane, pošli mňa“ (porov. Iz 6, 8). A to nielen v
abstraktnom zmysle, ale v dnešnej situácii Cirkvi a
dejín.
Pochopiť, čo nám dnes, v týchto časoch pandémie,
Boh hovorí, je úlohou aj pre misie Cirkvi. Choroba,
utrpenie, strach, izolácia sú pre nás výzvou. Bieda
tých, čo zomierajú sami, tých, čo sú ponechaní
sami na seba, prišli o prácu a o zárobok, čo nemajú
domov a jedlo, apeluje na naše svedomie. V
povinnosti dodržiavať fyzickú vzdialenosť a ostávať
doma máme znovu objaviť vlastnú potrebu
sociálnych vzťahov a tiež spoločného vzťahu k
Bohu. Ak nechceme zväčšovať nedôveru a
ľahostajnosť, mali by nás tieto okolnosti urobiť
pozornejšími voči našim vzťahom s druhými. Práve
v modlitbe sa Boh dotýka nášho srdca a hýbe ním,

otvára nás voči potrebám lásky, dôstojnosti a
slobody našich bratov, ako aj voči starostlivosti o
celé stvorenstvo.
Nemožnosť schádzať sa a spoločne sláviť
Eucharistiu nám umožnila podieľať sa na skúsenosti
mnohých kresťanských komunít, ktoré nemôžu
sláviť svätú omšu každú nedeľu. V tejto situácii sa
Boh svojou otázkou „Koho pošlem?“ znovu obracia
na nás a očakáva od nás veľkodušnú a presvedčivú
odpoveď: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6, 8). Boh
naďalej hľadá, koho poslať do sveta a k národom,
aby svedčil o jeho láske, o jeho záchrane od hriechu
a smrti, o jeho oslobodení od zla.
(porov. Mt 9, 35 – 38; Lk 10, 1 – 12)
pápež František

ZBIERKA "HALIER SV. PETRA"
Z rozhodnutia Svätého Otca Františka sa zbierka bude
konať - aj napriek aktuálnej "covidovej" situácii - túto
nedeľu, 4.10.2020.
Prosíme, aby ste podľa svojich možností podporili
univerzálnu službu Svätého Otca. Svoj milodar prosím
pošlite na číslo účtu: SK52 0900 0000 0001 0138 0460,
variabilný symbol: 412080892

SVÄTÉ OMŠE "ZA ŽIVOT"
Počas celého októbra 2020 Spišská diecéza bude sláviť
sväté omše za život a rodinu. Úmysel týchto svätých
omší je: „Za šírenie kultúry života na Slovensku, za

požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny v
našej krajine.“
Na tento úmysel sa bude sláviť svätá omša v našej
farnosti 25. októbra 2020.
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

41. týždeň
4. október 2020
Informačný list farnosti Novoť

PREVENTÍVNE OPATRENIA
PROSÍM, SLEDUJTE FARSKÉ WEB STRÁNKY
Od 1. októbra sú sprísnené preventívne opatrenia
proti šíreniu koronavírusu. Na farských webových
stránkach každý deň zverejňujeme informácie
o tom, kto môže prísť na svätú omšu, lebo je
povolený počet len 50 ľudí spolu s kňazom a
s ľuďmi, ktorí pomáhajú pri slávení liturgie.

Ďakujem za vašu disciplinovanosť.
Pozývam Vás zúčastňovať sa svätých omší
prostredníctvom priamych prenosov (TV-Lux, iné
farnosti alebo aj z nášho kostola) Cez duchovné
sväté prijímanie sa môžeme túžbou priblížiť
k Ježišovi a s nádejou očakávajme deň, keď opäť
budeme prijímať Eucharistiu.
Budeme sa snažiť vysluhovať sviatosť zmierenia za
pomoci aplikácie, ktorá umožňuje objednať sa na
určitý čas. Spovedať budeme prevažne pred
večernou sv. omšou. Mladšia generácia nech
poslúži starým rodičom pri rezervácií času na sv.
spoveď.
Preventívne opatrenia nás zaiste
navonok
obmedzujú. Ale nemôžu zabrániť tomu, aby sme
mali krásne vzťahy v rodinách, navzájom si slúžili
a boli súdržní.
SH

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
Adorácia tento štvrtok nebude

5. – 11. október 2020
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+ Jozefínu Serdelovú a ÚP (SH)

Pon

Féria

Poď. za 70 r. života pre manžela č. 54
(SH)

Uto

Féria

Str

Ružencovej Panny Márie
spomienka

Štv

Féria

Pia

Féria

+ Jozef a Františka Poleta č. 515 (RH)
Poď. za 30 r. manželstva a ZBP pre
rodinu č. 1053 (detská sv. omša) (RH)
+ Julian a Agneska č. 851 (SH)
+ rodičov Subjakových, Bystričanových
a + bratov Emil a Serafín a duše
v očistci č. 87 (RH)
Za chorých a trpiacich našej farnosti
Novoť č. 1152 (SH)
+ Emília Michlíková a jej rodičov
a ostatnú rodinu č. 820 (RH)
ZBP a poď. za 70 r. života a 20 r.
manželstva č. 1104 (SH)
Celonočná adorácia začne čítaním denníčka

Poď. za 40 r. manželstva a ZBP pre
rodinu č. 763 (RH)
Sobáš so svätou omšou
Kosmeľ a Bystričanová (SH)
sv. omša pre seniorov (voľný úmysel SH)
Na úmysel celebranta (RH)
Za Boží ľud obetné dary: 3 (SH)
Voľný úmysel (RH)

Lektorská služba na nedele a sviatky – skup. 1
Na detskú omšu nakresli: ruženec a Pannu Máriu
Na celonočnú adoráciu sa môžete zapísať vzadu.

Sob
Ned

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

PÁN SI POVOLAL

Štefan Veselovský (+ 80)

Nech ho Pán prijme k sebe do radosti večného života

OZNAM PRE ČLENOV SSV
Pani Veselovská oznamuje členom SSV, aby si prišli
prevziať Pútnik svätovojtešský 2021 v budove
Techno, na poschodí v predajni kvetinárstva.
Členský poplatok 8€.

PROSÍM ODOBERATEĽOV
KATOLÍCKEJ TLAČE
aby farníci, ktorí v tomto čase môžu navštíviť chrám
zobrali katolícke časopisy susedom alebo známym.
Ak sa časopisy nedoručia ich majiteľom počas
týždňa, od ďalšej nedele budú v chodbičke kostola.
SH

Juraj Kosmeľ, syn rodičov Štefana a Márie
rod. Vaterkovej, bývajúci v Mútnom a
Jana Bystričanová, dcéra rodičov + Štefana
a Jozefíny rod. Kovalčíkovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa tretí krát
Dušan Jakubjak, syn rodičov Stanislava a Heleny
rod. Vojtkuľakovej, bývajúci v Novoti a
Klaudia Smolková, dcéra rodičov Miloša a Jany
rod. Kokoškovej, bývajúca v Zázrivej
Ohlasujú sa tretí krát
Patrik Durčák, syn rodičov Krištofa a Viery
rod. Plaskúrovej, bývajúci v Novoti a
Veronika Durčáková, dcéra rodičov Františka
a Margity rod. Babečkovej, bývajúca
v Oravskom Veselom
Ohlasujú sa druhý krát
Michal Binder, syn rodičov + Jozefa a Alžbety
rod. Remeňovej, bývajúci vo Svätom Antone a
Janka Smolárová, dcéra rodičov Jozefa a Márie
rod. Durčákovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa druhý krát
Lukáš Kvak, syn rodičov Antona a Terézie
rod. Murínovej, bývajúci v Oravskej Lesnej a
Stanislava Buľaková, dcéra rodičov + Stanislava
a Emílie rod. Jašicovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa prvý krát

ERKO STRETKÁ A ČAJOVŇA SA RUŠIA
DO ODVOLANIA

FARSKÉ MISIE SÚ ODLOŽENÉ
NA NAJBLIŽŠÍ MOŽNÝ TERMÍN

Neprestávajme sa modliť za sväté misie, aby sme boli
ako farské spoločenstvo pripravení na čas farských
misií, nech to už bude kedykoľvek. Tento piatok bude
celonočná adorácia.
SH

