NEBO SA SKLONILO K ZEMI
Nedávno som sa rozprával s niekoľkými ľuďmi,
ktorí mi predkladali najhoršie možné scenáre
a pýtali sa, čo budeme robiť, ak Vianoce budú
prebiehať tak, ako Veľká Noc.
Skúsme si to predstaviť: všetci členovia
domácnosti dlhý čas spolu, málo podnetov na
kultúrne alebo spoločenské vyžitie, ponorková
nemoc a iné dôsledky súčasného stavu.
A do tohto rozpoloženia nám z obrazovky zaznie
počas polnočnej svätej omše v priamom prenose
"vianočné" sláva Bohu na výsostiach a na Zemi
pokoj ľuďom dobrej vôle…
Irónia?? Možno ...ale dajme si otázku, ktorá môže
dať tohoročným Vianociam dobré smerovanie:
„Čo osožné môžeme z tohto zlého stavu vyťažiť?“
Tohoročné Vianoce môžu byť prínosom v tom,
že bude:
Menej sentimentu a viac úprimnosti..

Menej tvárenia sa na dobrých a viac tvrdej práce
na tom, aby som bol naozaj dobrým.
Ukáže sa, akí naozaj sme. Ak zistíme v našich
vzťahoch rezervy, budeme vedieť, čo treba
napraviť.
A bolo by úplne super, keby tieto Vianoce boli aj
trochu skromnejšie. Veď Ježiš sa narodil v
chudobe a ktovie, čo si On myslí o tom našom
vianočnom prepychu a neraz aj plytvaní.
Objavme duchovné posolstvo Vianoc, ktoré je v
ostrom kontraste voči kriku komercie.
Nebo sa sklonilo k zemi a dotklo sa človeka…
Túto pieseň som počul prvýkrát minulý rok a
potom som si ju na našej farskej stránke púšťal
takmer denne celé vianočné obdobie.

(pokračovanie v strede)

(pokračovanie: Nebo sa sklonilo k zemi)

Mojím želaním nie je len často používaná fráza

"Šťastné a veselé", ale želám Vám, aby sme v
našich rodinách, a ak to bude možné aj v
spoločenstve našej farnosti tieto Vianoce zažívali
nebo, ktoré je tam, kde sú srdcia otvorené pre
božiu lásku.
SH

DOBRÁ NOVINA 2020

Tento rok nebudú môcť vaše príbytky navštíviť
koledníci s dobrou novinou. Symbolicky k nám však
prídu koledníci, ktorí nám 27. 12. pred svätou omšou
o 10:30 zvestujú dobrú novinu v kostole.
Vysielanie tejto svätej omše sa začne o 5 minút skôr,
aby kolednici mohli zvestovať dobrú novinu aj vo
vašich domácnostiach.
Pokiaľ by ste chceli finančne prispieť, na stolíku v
zadnej časti kostola bude od dnes do 3.1.2021
pokladnička, do ktorej môžte vložiť peniažky.
eRko animátori

52. týždeň
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OMAĽOVÁNKA PRE DETI

SVIATOSŤ KRSTU PRIJALA
13.12.2020

Anežka Kureková

...nech je jej život Bohu na slávu, svetu na osoh,
rodičom na radosť a jej na spásu

PODÁVANIE SVÄTÉHO PRIJÍMANIA

20., 25. a 27. decembra 2020
budú rozdávatelia svätého prijímania
podávať Eucharistiu
pred škôlkou, pred obecným úradom a pred
domom smútku a nádeje
v časoch o 9:30 a o 11:30 hod.
Sledujte prosím priame prenosy svätých omší
a využite možnosť prijať Sväté príjímanie.
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

Keď sa stretnete všetci spolu
a zasadnete k štedrovečernému stolu,
nech sú aj Ježiš a svätí medzi vami,
aby ste neboli duchovne sami.
To Vám prajú vaši kňazi Štefan a Rasťo.

21. až 27. december 2020
Pondel.
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Poď. za 30 r. života Moniky a ochranu
Panny Márie č. 201 (SH)
Na česť Ducha Svätého (RH)
+ Ervín Žatkuliak č. 737 (RH)
+ Emília Mikolajčíková č. 672 (SH)
Poď. a B pomoc pre rodinu
a za + rodičov č. 771 (SH)
Prijatie Betlehemského svetla pred večernou
sv. omšou.

Poď. za 60 r. života Terézie a B pomoc
pre rodinu č. 474 (RH)
+ rodičia Alojz a Jozefína č. 554 (SH)
Lektorská služba - 3

Voľný úmysel (RH)
Voľný úmysel (SH)
Voľný úmysel (RH)
Lektorská služba - 1

+ Štefan a ZBP pre rodinu č. 1152 (RH)
Za Boží ľud obetné dary: 3 (SH)
+ manžel Štefan a syn Miroslav a ZBP
pre rodinu č. 1001(SH)
Lektorská služba - 2

Na úmysel celebranta (RH)
Voľný úmysel (RH)
Voľný úmysel (RH)
Lektorská služba - 3

Voľný úmysel (SH)
Za Boží ľud obetné dary: 4 (SH)

Adorácia vo štvrtok nebude

Pon

Féria v adventmom období

Uto

Féria v adventmom období

Str

Féria v adventmom období

Štv

Féria v adventmom období

Pia
Sob
Ned

NARODENIE PÁNA
prikázaný sviatok, slávnosť
Sv. Štefana, prvého mučeníka
sviatok
PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
NEDEĽA SVÄTEJ RODINY

OZNAM PRE MINIŠTRANTOV

Miništranti nech prichádzajú miništrovať podľa ulíc,
ako je to dané v rozpise, ale nemusia sa riadiť
párnym a nepárnym číslom. (RH)

SVIEČKY Z ADVENTNÝCH VENCOV

Podobne ako minulý rok môžete priniesť „svetlo“ do
rómskej dediny Lomnička. Vo štvrtok pri betlehemskom
svetle budú krabice, do ktorých môžete dať sviečky
z vašich adventných vencov a pomôžete chudobným
rodinám, ktoré sú bez elektriny. Môžete doniesť aj
(použité) zvyšné sviece z vašich domácností.
SH

BETLEHEMSKÉ SVETLO

bude v kostole 24.12.2020 po rannej sv. omši
v chodbičke kostola počas celého dňa.

POŽEHNANIE BETLEHEMOV

Lektorská služba – každá skupina má službu na
všetkých omšiach – aj ranných: štvrtok o 6:30 h.
a v sobotu o 7:00 h. Ďakujeme.

bude vo štvrtok 24.12.2020 pri rannej sv. omši.

V ned. 27.12. budeme zapisovať úmysly sv. omší.

bude na sviatok Svätej rodiny 26. - 27. 12. pri každej
sv. omši bude. Prosíme manželov, aby si sadli na
susediace pozície

OBNOVENIE MANŽELSKÝCH SĽUBOV

Účasť na sv. omši v týždni pred Vianocami
Pondelok
16:00 PODEŠŤANSKÁ
Pondelok
18:00 ŠOLTÝSTVO a JAREK
Utorok
6:30 BARÚTOVÁ
Utorok
18:00 ZIMNICOVÁ
Streda
6:30 PODKOPEC
Streda
18:00 Dôchodci (registrácia)
Na sv. omšu môžu ísť maximálne dvaja z domácnosti.
Môže prísť ešte ten, kto bol v daný deň na svätej
spovedi a 10 ľudí z rodiny, za ktorú je úmysel sv. omše.
Počas týždňa budem testovať novú aplikáciu na
registráciu na svätú omšu a tak prosím o spoluprácu
a ústretovosť.

Vo štvrtok ráno bude sv. omša hlavne pre tých,
ktorí si chcú dať požehnať betlehem,
ale je potrebné sa prihlásiť cez internet.
Registrujú sa dvaja z rodiny.
NA SVÄTÚ OMŠU 24.-25.12.2020 MÔŽE PRÍSŤ LEN
JEDEN ČLOVEK Z PÁRNYCH ČÍSEL DOMOV
ŠTVRTOK
PIATOK
PIATOK
PIATOK
PIATOK

22:00
00:00
7:00
8:30
10:30

ZIMNICOVÁ
PODKOPEC
PODEŠŤANSKÁ
ŠOLTÝSTVO a JAREK
BARÚTOVÁ

NA SVÄTÚ OMŠU 26.-27.12.2020 MÔŽE PRÍSŤ LEN
JEDEN ČLOVEK Z NEPÁRNYCH ČÍSEL DOMOV
SOBOTA
16:00 BARÚTOVÁ
SOBOTA
18:00 ZIMNICOVÁ
NEDEĽA
7:00 PODKOPEC
NEDEĽA
8:30 PODEŠŤANSKÁ
NEDEĽA
10:30 ŠOLTÝSTVO a JAREK
Prosíme dôchodcov, starších ľudí a chorých, aby
ste do kostola nechodili, ale využili priamy prenos.
Prosím sledujte webové stránky farnosti, aby sme
sa operatívne prispôsobili aktuálnym opatreniam.

