VĎAČNOSŤ
Radosť

A

NEZASLÚŽENOSŤ

z ohlasovania evanjelia vždy žiari na
pozadí vďačnej spomienky. Apoštoli nikdy
nezabudli na chvíľu, keď sa Ježiš dotkol ich srdca:
„Boli asi štyri hodiny popoludní“ (Jn 1, 39). Príbeh
Cirkvi sa zaskvie vtedy, keď sa v ňom ukáže
vďačnosť za nezaslúženú Božiu iniciatívu, lebo „on
miloval nás“ ako prvý (1 Jn 4, 10), lebo „Boh dáva
vzrast“ (1 Kor 3, 7). Pánovo zaľúbenie nás
prekvapuje a tento údiv, pre jeho vlastnú povahu,
nemôžeme vlastniť ani nariadiť. Nemožno „žasnúť
z donútenia“. Iba takto môže vykvitnúť zázrak
nezištnosti, sám osebe nezaslúžený dar. Ani
misionárska horlivosť sa nikdy nedá získať ako
dôsledok uvažovania či kalkulácie.

Uvedenie

„do misijného stavu“ je odrazom
vďačnosti. Je odpoveďou toho, koho vďačnosť
spraví vnímavým na Ducha, a teda slobodným. Bez
toho, aby sme vnímali Pánovo zaľúbenie, ktoré nás
robí vďačnými, by sa dokonca aj poznanie pravdy
či samotné poznanie Boha – ostentatívne
predvádzané ako majetok, ktorý treba získať
vlastnými silami – v skutočnosti stalo „literou,
ktorá zabíja“ (porov. 2 Kor 3, 6), ako to prví ukázali
sv. Pavol a sv. Augustín. Iba v slobode vďačnosti
skutočne poznávame Pána. Preto nie je osožné a
predovšetkým vhodné trvať na prezentovaní misií
a hlásania evanjelia, akoby to bola záväzná
povinnosť, istý druh „zmluvného záväzku“
pokrstených.

Pokora. Ak nemôže byť pravda a viera, šťastie a

spása naším vlastníctvom, cieľom, ktorý sme
dosiahli pre naše zásluhy, potom možno Kristovo
evanjelium ohlasovať len s pokorou. Nikdy si
nemožno myslieť, že slúži misii Cirkvi – či už ako
jednotlivec
alebo
prostredníctvom
inštitucionálneho aparátu – ten, kto koná
namyslene a prekrútene prezentuje ešte aj dar

sviatostí a najautentickejších slov kresťanskej
viery ako korisť, ktorú si zaslúžil. Pokornými však
dokážeme byť nie na základe dobrej výchovy; nie
preto, že sa chceme ukázať ako pekní. Pokornými
sme, ak nasledujeme Krista, ktorý svojim učeníkom
povedal: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a
pokorný srdcom“ (Mt 11, 29).
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Sv. Augustín sa pýta, ako je možné, že Ježiš sa po

svojom zmŕtvychvstaní zjavil iba svojim učeníkom
a nie tým, ktorí ho ukrižovali; a odpovedá, že Ježiš
nechcel „robiť dojem“, nešlo mu o to, „postaviť sa
svojim vrahom. Pre neho bolo totiž oveľa
dôležitejšie naučiť pokore vlastných priateľov, než
vyhadzovať na oči pravdu nepriateľom“

pápež František
časť posolstva sv. otca k pápežským misijným dielam

UPRESNENIA PRE NAŠU FARNOSŤ
Veci týkajúce sa farskej agendy (krstné listy,
potvrdenia a pod.) žiadajte, prosím, telefonicky alebo
mailom. Dokument zašlem poštou tam, kde treba.
Krsty budú prebiehať individuálne podľa dohody
s rodinou.
Na svätú omšu bez účasti ľudu môžu prísť: kňaz, pani
kostolníčka, 2 miništranti, 2 lektori, organista,
kameraman (poprípade zvukár) a 3 ľudia z rodiny, za
ktorú je slúžený úmysel svätej omše. Kostol počas
svätej omše bude zamknutý.

PROSÍM, SLEDUJTE FARSKÉ WEB STRÁNKY
Tu nájdete odkaz na priamy prenos, mená lektorov
a miništrantov a obsluhu kamery.
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

PREVENTÍVNE OPATRENIA

Spišský

diecézny biskup Mons. Štefan Sečka sa na
žiadosť Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného
zdravotníctva a krízového štábu rozhodol od 12.10.
do 1.11. 2020 zrušiť verejné slávenie bohoslužieb v
okresoch Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín,
Ružomberok a Liptovský Mikuláš, a to len s výnimkou
nedeľných a sobotných vigílnych svätých omší: tie
zostávajú s limitom 50 účastníkov.

Denné

bohoslužby od pondelka do soboty sa teda
dočasne verejným spôsobom sláviť nebudú. Spišské
biskupstvo prosí kňazov aj veriacich, aby toto
nariadenie vzali na vedomie a uposlúchli. Kňazi nech
svätú omšu v bežný deň slávia súkromne, a postarajú
sa tak o prisľúbené úmysly, avšak bez účasti veriacich.
Dočasné zrieknutie sa denných bohoslužieb je pre nás
bolestnou záležitosťou, avšak v zhoršujúcej sa situácii
ide o ochranu zdravia a života všetkých.

Spišský

diecézny biskup povzbudzuje veriacich, aby
pozastavenie verejného slávenia neviedlo k
ochabnutiu duchovného života: sú to okolnosti, v
ktorých sa musíme ešte viac usilovať o život v
posväcujúcej milosti, pravidelne sa modliť, a
vyprosovať od Pána zastavenie šírenia choroby.
Mons. Štefan Sečka zároveň vyzýva k zvýšenej
zodpovednosti s ohľadom na zdravie blížnych a
uisťuje všetkých o svojej duchovnej blízkosti,
modlitbách a požehnaní.
spišské biskupstvo

12. – 18. október 2020
Pondel.
18:00 + Milan Račák (1. výr.) č. 751 (RH)
Duše v očistci č. 793 (RH)
6:30
Utorok + manžel, + rodičia a + súrodenci
18:00 č. 1017 (SH)
14:00 Duše v očistci č. 750 (RH)
Streda
(detská sv. omša – priamy prenos)
18:00 + rodičov a bratov č. 750 (SH)
Poď. za 60 r. života č. 967 (SH)
6:30
Štvrtok + súrodencov, + rodičov Kuchťakových
18:00 a Bystričanových č. 1001 (RH)
+ rodičov Pidikových a + súrodencov
6:30
č. 336 (RH)
Piatok
+ Jozef Fedor a ÚP č. 414
18:00
(sv. omša pre mládež) (SH)
Sobota
16:30 + Jozef Vajdiak, bratov a rodičov (RH)
18:00 sv. omša pre seniorov (RH)
7:00
Na úmysel celebranta (RH)
8:30
Za Boží ľud obetné dary: 4 (SH)
Nedeľa
10:30 + Ľudovít, Cecília, Jozefína, Janka (RH)
Lektorská služba na nedele a sviatky – skup. 2

Na detskú omšu nakresli: Kaina a Ábela ako
prinášajú Bohu obetu. Obrázky budem zbierať v škole.
Budúca nedeľa 18.10.2020 je misijná. Zbierka na
misie sa bude konať podobne, ako Halier svätého
Petra. V ďalšom FARNÍKU bude zverejnené číslo
účtu, na ktorý môžete poslať svoj milodar. Na
Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam na Srí
Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré
sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Pán
Boh nech odplatí Vašu štedrosť.

Adorácia tento štvrtok nebude
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Spomienka na sv. Terézie od Ježiša,
pannu a učiteľku Cirkvi
Féria
Spomienka na sv. Ignáca Antiochijského,
biskupa a mučeníka
DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

PÁN SI POVOLAL
Ján Kocúr (+ 81)

Nech ho Pán prijme k sebe do radosti večného života

SVIATOSŤ MANŽELSTVA UZAVRELI
10.10.2020
Juraj Kosmeľ a Jana Bystričanová

modlime sa za novomanželov
a aj za všetky manželstvá našej farnosti

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
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

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC
ZA POKOJ A MIER VO SVETE.
V roku 2020 chceme deťom predstaviť príbeh
svätej Kataríny Labouré, ktorá v zjaveniach
dostala od nebeskej Matky zázračnú mariánsku
medailu.
Po tom, čo Katarína dala vyraziť mariánske
medaily podľa obrazu, ktorý videla v zjaveniach,
prišla veľká epidémia. Jej spolusestry medaily
rozdávali chorým a vzbudzovali v ľuďoch úctu
k našej Pani. Následne sa začali diať veľké počty
uzdravení a aj preto dostala medaila prívlastok
zázračná.
Každý, kto sa zapojí do modlitby ruženca 18.
alebo 19. októbra a zaregistruje sa na našom
webe www.miliondeti.sk, dostane od nás jednu
takú medailu.

TV-Lux bude vysielať modlitbu svätého
ruženca s deťmi pred svätou omšou s tematikou
misií. Bude to 18. októbra o 9.00 ráno.
Ruženec sa môžete modliť doma, v triede,
v malých skupinkách, na prechádzke v parku, či
online pomocou internetového hovoru, na ktorý
sme si všetci už zvykli.
P. S.: Prosím vás, aby ste neprihlasovali veľké
skupiny naraz. Mariánsku medailu môžeme v tomto
roku posielať len jednotlivo.

S úctou Miroslav Dzurech, raditeľ ACN Slovensko

