RODINA - CESTA CIRKVI - POKRAČOVANIE

OPTIMALIZÁCIA ROZDELENIA

Rodina pochádza z tej istej lásky, ktorou Stvoriteľ
objíma stvorený svet, ako je to vyjadrené už "na
počiatku" v Knihe Genezis (1,1). Ježiš dáva na to v
evanjeliu to najvyššie potvrdenie: "Boh... tak
miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna"
(Jn 3,16).

Časti Novote sú rozdelené nerovnomerne (niektoré
časti majú veľa domov a niektoré málo). Pri
registrácii sa budeme riadiť novým rozdelením ulíc.
V podstate sa len trochu posunuli niektoré čísla
domov podľa, ktorých sa to doteraz posudzovalo.
Venujte pozornosť nižšie uvedenému rozpisu.

Jednorodený Syn rovnakej podstaty s Otcom, "Boh
z Boha a Svetlo zo Svetla", vošiel do dejín ľudstva
prostredníctvom rodiny; svojím vtelením sa Syn
Boží určitým spôsobom spojil s každým človekom.
Pracoval ľudskými rukami,... miloval ľudským
srdcom. Narodiac sa z Panny Márie, naozaj sa stal
jedným z nás, vo všetkom nám podobný, ale bez
hriechu."
A tak, ak Kristus "v plnej miere odhaľuje človeka
človekovi", robí to začínajúc rodinou, v ktorej sa
rozhodol narodiť sa a rásť. Vieme, že Spasiteľ strávil
veľkú časť svojho života v skrytosti v Nazarete,
"poslušný" (Lk 2,51) ako "Syn človeka" Márii, svojej
Matke a tesárovi Jozefovi. Či už táto jeho synovská
"poslušnosť" nie je prvým prejavom poslušnosti
Otcovi "až na smrť" (Fil 2,8), prostredníctvom ktorej
vykúpil svet?
Božské tajomstvo vtelenia Slova je teda v úzkom
vzťahu s ľudskou rodinou. Nielen s jednou
nazaretskou rodinou, ale určitým spôsobom s
každou rodinou; analogicky ako Druhý vatikánsky
koncil vyhlasuje o Synovi Božom, ktorý sa vo vtelení
"určitým spôsobom spojil s každým človekom".
Nasledujúc Krista, ktorý "prišiel" na svet "slúžiť"
(Mt 20,28), pokladá Cirkev službu rodine za jednu
zo svojich podstatných úloh. V tomto zmysle ako
človek, tak aj rodina tvoria "cestu Cirkvi".
Redakčný výber z GRATISSIMAM SANE
Apoštolský list pápeža Jána Pavla II. Rodinám (1994)

Pri aktuálnom rozdelení podľa "historických rolí" to
vyzerá takto:

Časť

Počet domov

Šoltýstvo, Jarok
279
Zimnicová
169
Podkopec
194
Podešťanská
167
Barútová
85
Rovnomernejšie by to vyzeralo po dvoch zmenách.
1. Šoltýstvo bude iba po bytovky pri Colorspole
vrátane, teda 1-157 + Jarok.
Zvyšok (teda od 158 po kostol a predajňu mäsa)
bude patriť ku Barútovej.
2. Hranicu Zimnicová - Podkopec posuvame ku
bývalej Lesnej správe (č. 490-Zimnicová / 495Podkopec)
Vznikne nám nasledovný stav:

Časť
Šoltýstvo, Jarok
Zimnicová
Podkopec
Podešťanská
Barútová + Centrum

Počet domov
175
181
175
167
185

Každá časť má približne toľko domov, koľko je
v tomto čase miest v kostole.
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RODINA - CESTA CIRKVI
Medzi početnými cestami, rodina je prvá a
najdôležitejšia: cesta spoločná, i keď zostáva
zvláštnou, jedinou a neopakovateľnou, ako je
neopakovateľný každý človek; cesta, ktorej sa
nemôže vyhnúť žiadna ľudská bytosť. Veď
normálne každý prichádza na svet vo vnútri rodiny,
preto možno povedať, že práve jej vďačí za
samotnú skutočnosť svojej ľudskej existencie. Keď
chýba rodina, vzniká v bytosti, ktorá mimo nej
vstupuje do sveta, znepokojivá a bolestivá ujma a
tá potom na ňu dolieha po celý život. Cirkev je
svojou láskyplnou citlivosťou blízka všetkým, ktorí
prežívajú takéto situácie, lebo dobre pozná
základnú úlohu, ktorú je tu povolaná robiť práve
rodina. Okrem toho vie, že človek normálne
vychádza z rodiny, aby po naplnení času v novom
rodinnom jadre uskutočnil vlastné životné
povolanie. Dokonca aj vtedy, keď sa rozhodne
zostať sám, rodina ostáva, tak povediac, jeho
bytostným horizontom ako základné spoločenstvo,
v ktorom korení celá sieť jeho spoločenských
vzťahov od najbezprostrednejších a najbližších až
po najvzdialenejšie. Vari nehovoríme o "ľudskej
rodine", keď myslíme na všetkých ľudí, ktorí žijú na
svete?
(pokračovanie v strede)

NA VŠETKY SV. OMŠE SA TREBA ZAREGISTROVAŤ

28. december 2020 – 3. január 2021
7:00
Pondel.
8:30
7:00
Utorok
8:30
7:00
Streda
8:30
7:00
Štvrtok
16:00

Voľný úmysel (RH)

Pon

Sviatok sv. neviniatok, mučeníkov

Voľný úmysel (SH)

Uto

Piaty deň v oktáve narodenia Pána

Voľný úmysel (SH)
ZBP pre sestru Jozefínu, za + rodičov
a + Terézia Furgaláková č. 767 (RH)
Voľný úmysel (RH)
Voľný úmysel (podľa dohody)
Voľný úmysel (RH)
Poďakovanie na konci roka bude pri
všetkých sv. omšiach
Za + Mons. Štefana Sečku (SH)
Lektorská služba - 1

18:00
7:00
Piatok
8:30
10:30
Sobota
15:15
16:00
18:00
7:00
Nedeľa
8:30
10:30

Adorácia vo štvrtok nebude

Prosba o B pomoc pre rodinu a poď. za
Božie dobrodenie č. 157 (SH)
Na úmysel celebranta (RH)
Lektorská služba - 2

Voľný úmysel (RH)
Za Boží ľud a obetné dary: 1 (SH)
Lektorská služba - 3

Fatimská pobožnosť
+ manžel Serafín (1. výr.) a rodičov
č. 536 (RH)
+ Jakub Bartoš (nedož. 25 r.) č.597 (SH)
Voľný úmysel (RH)
Lektorská služba - 1

Poď. za 50 r. živ. František č. 1004 (SH)
Za Boží ľud a obetné dary: 2 (SH)

Lektorská služba – každá skupinka má službu na
všetkých omšiach podľa rozpisu – aj rannej:
štvrtok o 7:00 h. a v sobotu sa dohodnite.
Ďakujeme.

Šiesty deň v oktáve narodenia Pána
Siedmy deň v oktáve narodenia Pána
Štv
večerné sv. omše sú už so slávnosti
SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE
Pia
BOHORODIČKY
prikázaný sviatok
Spomienka na sv. Bazila Veľkého a Gregora
Sob
Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi
večerné sv. omše sú s nedeľnou platnosťou
Ned
2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
Str

Spovedať budeme 45 min. pred sv. omšami.
V piatok spovedať nebudeme
Prosíme, aby sa na fatimskej pobožnosti 2.2.2021
modlili ruženec tieto ružencové spoločenstvá:
1. a 3. desiatok Sv. Agnesy Rímskej
2. a 4. desiatok Sv. Alojza
5. desiatok
Sv. Alžbety Uhorskej

SVIATOSŤ KRSTU PRIJAL
26.12.2020

Matúš Buľák

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

Štatistické údaje za rok 2020
budú uvedené v nasledujúcom čísle.

V sakristií sú ešte kartičky na rodinné
adoračné dni. Rodiny, ktoré sa chcú
zapojiť, nech si vezmú kartičku zo
sakristie a zapíšu sa.

Pondelok
Pondelok
Utorok
Utorok
Streda
Streda
štvrtok

Účasť na sv. omši v týždni
7:00 PODEŠŤANSKÁ
8:30 ŠOLTÝSTVO a JAREK
7:00 BARÚTOVÁ
8:30 ZIMNICOVÁ
7:00 PODKOPEC
8:30 kto sa stihne zaregistrovať
7:00 Dôchodci

Na sv. omšu sa môžu zaregistrovať a ísť maximálne
dvaja z domácnosti. 10 ľudí z rodiny, za ktorú je úmysel
sv. omše má dopredu rezervované miesto. Údaj
o stave naplnenia kostola sa aktualizuje občas, nie po
každej registrácii.

SVÄTÉ OMŠE 31.12. – 1 .1.2021
ŠTVRTOK
ŠTVRTOK
PIATOK
PIATOK
PIATOK

16:00
18:00
7:00
8:30
10:30

ŠOLTÝSTVO a JAREK
BARÚTOVÁ
ZIMNICOVÁ
PODKOPEC
PODEŠŤANSKÁ

SVÄTÉ OMŠE 2.-3. Január 2021
SOBOTA
16:00 PODEŠŤANSKÁ
SOBOTA
18:00 ŠOLTÝSTVO a JAREK
NEDEĽA
7:00 BARÚTOVÁ
NEDEĽA
8:30 ZIMNICOVÁ
NEDEĽA
10:30 PODKOPEC
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.
Kto sa na SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE
BOHORODIČKY pri verejnej ďakovnej pobožnosti
zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime,
získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

