CARLO ACUTIS
VZOR MLADÝCH
10. októbra bol v Assisi blahorečený pätnásťročný
chlapec Carlo Acutis (1991 – 2006), ktorý zomrel
na leukémiu v povesti svätosti. Počítačový génius,
fascinovaný Eucharistiou i modlitbou ruženca, ale
zároveň obyčajný chalan, športovec, plný života a
radosti. Čo nás môže tento mladík – azda nový
patrón internetu – naučiť?
1. Nehľadajte seba, ale Boha.
„Byť stále zjednotený s Ježišom – to je môj životný
program!“ povedal mladík. Rád sa rozprával s Ježišom
o všetkom, čo prežíval a cítil. Nehľadal seba, ale Boha:
„Nie ja, ale Boh,“ opakoval často. Jeho kompasom bolo
Božie slovo, pozýva nás, aby sme ho čítali každý deň.
„Posväcovanie nie je proces, pri ktorom sa niečo
pridáva, ale naopak – uberá. Menej ‚ja‘, aby som
nechal miesto pre Boha,“ povzbudzuje. Obrátenie
vnímal jednoducho – stačí zdvihnúť zrak zdola hore.
Zdôrazňoval, že iba ten, kto koná Božiu vôľu, bude
naozaj slobodný. „Smútok je pohľad obrátený na
seba, šťastie je pohľad obrátený na Boha,“ to sa
usiloval žiť aj v posledných chvíľach života, keď jeho
telo zachvacovala rakovina. „Skutočný učeník Ježiša
Krista je ten, kto sa ho snaží v každej situácii
napodobniť a konať Božiu vôľu,“ vravel.
www.slovoplus.sk

"Carla znepokojovali ľudia, ktorí sa vzdialili od
Cirkvi a od sviatostí a chcel ich priviesť späť. Jeho
webstránka otriasa svedomím ľudí, vyzýva vrátiť
sa k podstate viery a k plným kostolom. Carlo vo
svojom detstve ľudí privádzal na omšu a k
prijímaniu sviatostí spolu s ním. Predstavte si, že
svojich rodičov priviedol k tomu, aby každý deň
chodili na svätú omšu. Nie naopak, že rodičia
privádzali jeho ako malého chlapca na omšu, ale on
sám na ňu chodil a presvedčil aj ostatných, aby
denne prijímali sväté prijímanie."

Človek,

zodpovedný za skúmanie jeho života
nazval Carla misionárom, ktorý "používal internet
na šírenie evanjelia ako sa len dalo". Zdôraznil, že
Carlo skvele ovládal prácu s počítačom
a internetom a že počas vyšetrovania, potrebného
pre kauzu blahorečenia tohto chlapca, analyzovali
technici celý jeho počítač aby zistili, aké
webstránky navštevoval. "Zistilo sa, že všetko, na
čo počítač používal, aj celý jeho prieskum, slúžil iba
na dobré. Robil na ňom len to, čo bolo jeho srdcu
najbližšie. Carlo Acutis nikdy nepoužil internet na
niečo, čo by neslúžilo dobrému účelu."
http://www.lifenews.sk/31768/

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI
Blíži sa začiatok novembra, kedy si spomíname na
našich drahých zosnulých, ale tiež na tisícky
ľudských životov, ktoré zomreli ešte pred
narodením, či už prirodzene, alebo, čo je ešte
horšie, boli násilne zabité.

Dlhoročná kampaň sviečka za nenarodené deti nás
povzbudzuje k modlitbe za rodiny, do ktorých sa
tieto deti mali narodiť, k modlitbe za prehĺbenie
úcty k životu a morálneho cítenia v spoločnosti a
tiež za zákonodarstvo, aby sa do maximálnej
možnej miery bránil zákonmi ľudský život.

V ďalšom

čísle farníka bude celý článok ako ho
uvádza FÓRUM ŽIVOTA. Zapojme sa do tejto
kampane sviečkou na našich oknách 2.11.2020,
modlitbou na vyššie spomenuté úmysly a tiež túto
kampaň podporme aj finančne.
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

43. týždeň
18. október 2020
Informačný list farnosti Novoť

VYZDOBENÉ HROBY
A EKOLÓGIA
Pápež

František pred pár rokmi napísal encykliku
„Laudato si“ v ktorej kladie veľký dôraz na ekológiu
v prírode, ale aj na ekológiu duše.
Životné prostredie je spoločné dobro, dedičstvo
celého ľudstva a zodpovednosť všetkých.
LAUDATO SI bod 95

V

tomto čase pred slávnosťou všetkých verných
zosnulých sa snažíme upratať a ozdobiť hroby svojich
blízkych. Je to znak lásky k ľuďom, ktorí sú v týchto
hroboch pochovaní. Mám len taký jeden malý podnet
na zamyslenie, či by sa tieto veci nedali robiť aj trošku
ekologickejšie. Každý rok je na našich cintorínoch viac a
viac plastových ozdôb, ktoré po krátkom čase končia v
kontajneroch.

Ponúkam tri riešenia: Hroby sa dajú ozdobiť pekne a
decentne i pri menšom počte umelých kvetov. Druhé
riešenie: ideálna cesta je vrátiť sa späť k prírodným
materiálom. Tak to po stáročia robili naši predkovia a
bolo to dobre. A nakoniec tretie: keď už sú tie plastové
kvety vyrobené, tak ich „recyklujme“, nevyhadzujme ich
do kontajnera, ale zoberme pred zimou domov,
osprchujme horúcou vodou a o rok sa dajú použiť opäť.

Ďakujem pani Helenke Sochuľákovej, že sa stará o kvety
v okolí domu smútku a nádeje. Veľmi si to vážim
a verím, že aj ostatní farníci.
SH

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
19. – 25. október 2020
Pondel.
18:00 Na česť Ducha Svätého (SH)
Utorok ZBP pre sestričku Alžbetku a duchovné
18:00 povolania č. 779 (SH)
Poď. za 30 r. manželstva a ZBP a BP pre
rodinu č. 290 (RH)
14:00 Poď. za 55 r. života a ZBP pre rodinu
č. 570 (RH)
Streda
(detská sv. omša – priamy prenos)
Poď. za 35 r. manželstva a 20 a 55 r.
18:00 života a ZBP pre rodinu č. 663 (SH)
Nie je
Štvrtok
18:00 Poď. za 30 r. života a ZBP, + otec Kamil
č. 52 (SH)
Nie je
Piatok
18:00 + Janka Mlichová (10 r.) ZBP pre rodinu
č. 759 (sv. omša pre mládež) (SH)
Poď. za 25 r. manželstva a ZBP pre
7:00
rodinu č. 589 priamy prenos (SH)
Sobota
Sobáš so svätou omšou
15:00
Binder a Smolárová (SH)
8:30
Sv. omša za život (SH)
Nedeľa
10:30 Za Boží ľud obetné dary: 1 (SH)
Lektorská služba na nedele a sviatky – skup. 3

DETSKÉ SVÄTÉ OMŠE

Na detskú omšu nakresli: Noe a potopa
Obrázky môžete vhodiť v stredu do krabičiek
v starej škole a v dielňach. Na detskej omši bude
žrebovanie. Kresliť môže každé dieťa, aj keď
nevidelo detskú omšu cez internet, ale urobte
všetko preto, aby ste sv. omšu videli.
RH

Adorácia tento štvrtok nebude

Pon

Féria

Uto

Féria

Str

Féria

Štv

Féria

Pia

Féria
Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
TRIDSIATA NEDEĽA
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CELÁ CIRKEV DNES SLÁVI

MISIJNÚ NEDEĽU
Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za
Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad
a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté
koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná
misijná zbierka v kostoloch v plnej miere,
prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na
internetovej stránke www.misijnediela.sk
Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán
Boh zaplať.
Pápežské misijné diela

ZMENA ČASU

O týždeň, v noci z 24. na 25. októbra sa mení čas.
O 03:00 hodine letného času posúvame hodiny
na 02:00 hodinu stredoeurópskeho času.
Dobrá správa: spíme o hodinu viac



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 tretí 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 tretí 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 druhý krát
Jaroslav Žulko, syn rodičov Jozefa a Márie
rod. Matušiskovej, bývajúci v Liesku a
Andrea Uradníková, dcéra rodičov Jána a Viktórie
rod. Kovalčíkovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa prvý krát
Peter Úradník, syn rodičov Petra a Terézie
rod. Balúnovej, bývajúci v Zákamennom a
Gabriela Kovalčíková, dcéra rodičov Dušana
a Gabriely rod. Tereštíkovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa prvý krát

BLÍŽI SA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH
A SPOMIENKA
NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH
Nevieme ešte, aké opatrenia prídu v najbližšom
čase, (či náhodou nezakážu návštevu cintorína),
ale chcem vás povzbudiť, aby ste využívali
možnosť prijať sviatosť zmierenia už teraz,
priebežne, a nie len na poslednú chvíľu. Počas
posledného októbrového týždňa sa budeme
snažiť spovedať čo najviac.
SH

