Carlo Acutis
vzor mladých
veci, ktoré nás môže
blahoslavený Carlo Acutis naučiť

Eucharistia je diaľnicou do neba,
preto ju často prijímajte.
Carlo, mladý chlapec, bol fascinovaný Eucharistiou:
„Ježiš je veľmi originálny, pretože sa ukryl v kúsku
chleba… iba Boh mohol urobiť takúto neuveriteľnú
vec…“ Volal ju svojou „diaľnicou do neba“, cestou,
ktorá vedie priamo do večnosti, ak ju prijímame
často. Od siedmich rokov k nej pristupoval denne a
pozýval k tomu aj ostatných. „Čím viac prijímame
Eucharistiu, tým viac sa stávame podobní Ježišovi,“
opakoval. Eucharistiu považoval za vrchol lásky a
sviatosť, skrze ktorú z nás Boh robí dokonalé osoby,
ktoré sú stvorené na jeho obraz. Svoju lásku k
Eucharistii prejavil aj tým, že vytvoril výstavu o
eucharistických zázrakoch vo svete, ktorá obehla celý
svet. „Uvažujme… táto obeta kríža, ktorá sa udiala
pred dvetisíc rokmi, sa stáva prítomnou nekrvavým
spôsobom pri všetkých svätých omšiach, ktoré sú
slúžené každý deň. Ako Ján – aj my môžeme stáť pri
tom istom kríži,“ hovorí mladík s múdrosťou. „Máme
väčšie šťastie ako zástupy pred dvetisíc rokmi,
pretože oni, aby stretli Ježiša, museli ho ísť hľadať do
dedín, zatiaľ čo nám stačí ísť do kostola neďaleko
nášho domu a nájdeme ho reálne prítomného v
Eucharistii. Jeruzalem máme pod svojimi oknami,“
pokračuje. Carlo často adoroval Eucharistiu – bolo to
preňho miesto, kde naberal silu do všetkého, čo žil.
Zároveň nás vyzýva, aby sme ďakovali Ježišovi za
tento veľký dar, ktorý nám dal.
Prevzaté na pokračovanie z www.slovoplus.sk

CELODENNÁ POKLONA

45. týždeň
01. november 2020

Na tento piatok 6. novembera pripadá pre našu
farnosť celodenná adorácia. Keďže sa
nachádzame
v náročnej
dobe
a
ťažko
predpokladať, či sa do piatku veci sprísnia alebo
uvoľnia, dávam do vašej pozornosti predbežný
plán, ako by mohla táto celodenná poklona
prebiehať.

Informačný list farnosti Novoť

NEBESKÁ PÁRTY

Vieme

už používať časový manažment pre
spovedanie, a tiež sme ho už použili aj počas
poklony pri božom hrobe.

Na

adoráciu sa zaregistruje jedna rodina na
polhodinový interval. Zaregistruje sa jeden člen
rodiny. Na poklonu môžu prísť ľudia žijúci v
jednej domácnosti, na ktorých sa nevzťahujú
žiadne obmedzenia. Každá rodina si sadne do
označenej lavice.

Rodina

si sadne do lavice ktorá je označená
menom a číslom domu, ktorý rodina uviedla pri
registrácií.

Upratovacia

služba cez deň dezinfekčným
prostriedkom umyje lavice, v ktorých niekto
sedel.

Či sa adorácia bude konať, alebo nie, dozviete sa
cez internetovú stránku. Ak by sa adorácia
nekonala, tak po svätej omši bude v priamom
prenose krátka adorácia, bude sa čítať
z denníčka sestry Faustíny a na záver udelím
farnosti Eucharistické požehnanie.
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

Počas roka je veľké množstvo sviatkov a

spomienok
na
rôznych
svätých:
mučeníkov, vyznávačov, učiteľov cirkvi,
rehoľníkov, pápežov, kardinálov alebo aj
svätých manželov, ktorých máme žiaľ
veľmi málo.

Len

žalostný zlomok nebeských obyvateľov je
vyhlásených za svätých a preto dnešný sviatok
upriamuje pozornosť na nebo, kde sú aj všetci
ostatní svätci, okrem tých, ktorí sú Cirkvou
potvrdení za svätých a ktorých vzor života,
realizácie čností alebo hrdinstva viery nám
Cirkev dáva za príklad.

Dnešný deň by sme mali prežiť vo veľkej radosti,
pretože nebo so zemou sú veľmi úzko prepojené
cez našu vieru.

V nebi sa koná veľká oslava... tak prečo by sme
sa neradovali aj my na zemi z víťazstva toľkých
našich bratov a sestier?!
SH

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
2. – 8. november 2020

Adorácia bude v piatok

14:00
Pondel.
18:00
Utorok
18:00
14:00

Pohreb zosnulého Antona Murína (SH)

Pon

Spomienka na všetkých verných zosnulých

Za zosnulého otca biskupa Štefana (RH)

Uto

Féria
Spomienka na svätého biskupa
Karola Boromejského

Streda

za zosn Jozef Bulvas (manž) a BP pre
rod č, č. 598 (SH)

18:00

za + Anton a Juliana Fafalak a + Alojz
Mikolajčík č. 658 (RH)
detská sv. omša – priamy prenos (RH)

Štvrtok
18:00

Za zosn. pána farára Lihosita (RH)

Piatok
18:00

za + Ján Kocúr ÚP
(sv. omša pre mládež) (SH)

7:00
Sobota

za zosn. rodičov Tropkových
priamy prenos (RH)

15:00

Sobáš so svätou omšou
Úradník a Kovalčíková (SH)

8:30
Nedeľa

Za Boží ľud (SH)

DETSKÉ SVÄTÉ OMŠE

Na detskú omšu nakresli: Abrahám cestuje
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

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

Časopis „Hlasy z domova a misií“ na rok 2021
je možne objednať do 15.11.2020 u M.
Subjakovej. Ročné predplatné je 12,- €.

Str
Štv

Féria

Pia

Féria
Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sob
Ned

1 Apoštolská penitenciária s osobitným
poverením od Jeho Svätosti pápeža Františka,
ochotne stanovuje a rozhoduje, že toho roku, aby sa
vyhlo zhromažďovaniu tam, kde je to zakázané:
a) úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia
cintorín a pomodlia sa za zosnulých, hoci len v duchu,
ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. do 8.
novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do
konca tohto mesiaca. Tieto dni, ľubovoľne zvolené
jednotlivými veriacimi, nemusia nasledovať za sebou;
b) úplne odpustky z 2. novembra, stanovené pri
príležitosti Spomienky na všetkých verných
zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia
chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím
v Boha, môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo
nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých
svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa
slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
(celý text na farskej stránke a aj na www.kbs.sk )
Pobožnosť na cintoríne nebude
Spovedať budeme podľa rozpisu na internete

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 tretí 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 tretí krát
Marek Kondela, syn rodičov Jozefa a Terézie
rod. Žatkuliakovej, bývajúci v Novoti a
Daniela Fafaľáková, dcéra rodičov Jozefa
a Jozefíny rod. Blašťákovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa prvý krát
Marek Matuška, syn rodičov Milana a Alžbety
rod. Hucíkovej, bývajúci v Brezovici a
Marcela Buľáková, dcéra rodičov + Jozefa a Jany
rod. Gašperovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa prvý krát

SVIATOSŤ MANŽELSTVA UZAVRELI
31.10.2020
Lukáš Kvak a Stanislava Buľaková

modlime sa za novomanželov
a aj za všetky manželstvá našej farnosti

V CIRKVI SME PRIVÍTALI
31.10.2020 – Marek Mačuha
...nech je jeho život Bohu na slávu, svetu na osoh,
rodičom na radosť a jemu na spásu.

