HOVORCA KBS K ŠÍRENIU

DEZINFORMÁCIÍ NA INTERNETE
Odporúčam prečítať si celý článok na TKKBS
Mali by sme byť schopní rozlíšiť, že tzv. liberálne
médiá sa v otázkach viery a náboženstva nedajú
pokladať za "bernú mincu", oveľa menej si dokážeme
všimnúť, že weby, ktoré navonok vystupujú
kresťansky, ba odhodlane katolícky, môžu byť v
skutočnosti takisto nespoľahlivé. Dokonca aj skryte
protipápežské alebo protikoncilové, a v niektorých
prípadoch rovno schizmatické. Presviedčam sa o tom
denne v mailovej pošte.
Čo sa teda týka spoločenstiev a webov, ktoré sa
katolícky len tvária, treba si uvedomiť, že ich taktika
je navzájom príbuzná: nabrať "na palubu" čo najväčší
počet fanúšikov, ktorým ponúkajú zaujímavé
alternatívne informácie, a potom s nimi "odplávať"
tam, kde ich chcú dostať. Dané stránky sú plné
prekladov zo zahraničných alternatívnych webov a
poskytujú široký priestor pre blogy, za ktorých obsah
redakcie nezodpovedajú: umožňujú im však, aby
intenzívne masírovali mienku čitateľov. A z takýchto
lodí sa po čase ťažko vystupuje.
Pripomeniem staré známe: "Povedz mi, čo čítaš, a ja
ti poviem, kto si." Inými slovami, dobre si vyberaj
zdroje, ktorým dôveruješ a overuj si informácie,
neuspokoj sa s tým, čo potvrdzuje tvoj názor.
V tomto duchu, v úplnej slobode, poukážem na
stránky, ktoré na základe mojich skúseností
odporúčať nemôžem, hoci mi práve z nich
dopisovatelia opakovane citujú. Respektíve, môžem
dôrazne odporúčať, aby si pri nich ľudia dávali dobrý
pozor,
(pokračovanie v strede)

(pokračovanie Hovorca KBS...)
a zamysleli sa, ktorá vec stojí za zdieľanie: sem v
slovenskom prostredí medzi pochybné zdroje patria
napríklad:
Gloria.tv
Svetlo sveta
Christianitas
Aliancia za nedeľu
Sekulárne stránky:
Infovojna
Badatel
Zem a vek
Slobodný vysielač
Myslím, že netreba zdôrazňovať, že informácie, ktoré sú
skutočne a spoľahlivo z prostredia Katolíckej cirkvi,
možno nájsť na Vatikánskom rozhlase, TK KBS, v Rádiu
Lumen, v televízii Lux, v Katolíckych novinách, v
gréckokatolíckom časopise Slovo, či v novom Rádiu
Mária Slovensko. Samozrejme, existuje aj veľké
množstvo ďalších dobrých portálov, ktoré prinášajú
informácie z prostredia viery a náboženstva. Mojím
cieľom nie je robiť tu ich zoznam, ani "cenzúrovať" tie,
ktoré som spomenul vyššie.
V záplave toho, čo nám internet prináša a čo ovplyvňuje
naše zmýšľanie - v súčasnom kontexte navyše v
priamom súvise so zdravím - však pokladám za potrebné
upozorniť. Nie ukladať, ale predkladať: predložiť do
pozornosti na zvažovanie pre toho, kto má záujem dať si
poradiť a je ochotný uvažovať. Aby sme omylom
neuverili správam, ktoré sa ako pravdivé a katolícke len
tvária. A aby sme si vyberali objektívne informácie, a na
ich základe mohli robiť správne rozhodnutia.
(redakčný výber textov, upravené kvôli kontinuite)
Martin Kramara, hovorca KBS
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

01. týždeň
3. január 2021
Informačný list farnosti Novoť

SVETLO DO SVETA
INFORMÁCIÍ

Žijeme v dobe,
kedy nás obklopuje viac informácií
než sme schopní prijať a spracovať
Na

stránke tlačovej konferencie biskupov
Slovenska som našiel zaujímavý článok, z ktorého
časť zverejňujem aj v tomto čísle farníka.

Už dosť dlhý čas si môžeme všímať, že rôzne médiá
prinášajú úžasné výroky Svätého Otca, ktoré sú
vytrhnuté z kontextu. Iné správy sú jednoducho
vymyslené, nesú „na vlne senzácie“, ale žiaľ, sú
ďaleko od pravdy.

Dokonca

existujú aj webové portály, ktoré
navonok vyzerajú veľmi kresťansky, sú plné
pekných obrázkov, ale časť obsahu, ktorý ponúkajú
je zavádzajúci.

V

tomto článku sa nechcem stavať do pozície
cenzora. Chcel by som skôr dosiahnuť to, keby sa
ľudia naučili byť vnímaví na to, čo čítajú a čomu
veria. Veľmi túžim po tom, aby ľudia mali citlivé
rozlišovanie, aby sa nenechali ľahko oklamať niečím
čo vytvára dojem kresťanskosti a pritom to je úplne
mimo Cirkvi.
SH

POĎAKOVANIE
Adorácia vo štvrtok nebude

4. – 10. január 2021
► kvôli priamemu prenosu môže byť na svätej
omši spolu 6 ľudí.
► Bude bývať jedna svätá omša o 18:00
(v nedele a sviatky o 10:30)

Pon
Uto
Str

► Ľudia, ktorí si zapísali úmysly svätých omší na
január, môžu byť na týchto svätých omšiach
jedine s podmienkou, že budú mať účasť na
asistencií, v rozsahu aký si sami vyberú.
(MAX 5 ĽUDÍ)
 jednorázový kostolník
 lektor
 kamera
 obetné dary (dvaja ľudia)
► Každú svätú omšu dohodneme individuálne. Tí
čo majú záujem, (alebo nie je to celkom jasné)
nech zavolajú na tel.: 0904575829. Nie je
potrebné riadiť sa podľa konkrétneho dňa, na
ktorý bol úmysel zapísaný.
► ostatné nahlásené úmysly svätých omší
presunieme na február
SH
Miništranti prajú požehnaný
Nový rok 2021 a veľmi pekne
ďakujú za všetky CUKRÍKY.
V stredu 6.1. pri sv. omši bude požehnanie
svätenej vody, ktorú si počas roka môžete vziať
domov.

Štv
Pia
Sob
Ned

Pondelok vo Vianočnom období
Féria
Utorok vo Vianočnom období
Féria
ZJAVENIE PÁNA
prikázaný sviatok, slávnosť
Štvrtok po Zjavení Pána
Féria
Piatok po Zjavení Pána
Féria
Sobota po Zjavení Pána
Féria
TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
KRST KRSTA PÁNA

KONČÍ VIANOČNÉ OBDOBIE

Po sviatku Krstu Krista Pána sa odloží Betlehem,
vianočná výzdoba a prestanú sa spievať vianočné
piesne. Nerozsvietený stromček môže ostať v kostole
do 2. februára.

PÁN SI POVOLAL
+ Johanu Bulvasňákovú (89 r.)

Pohreb 3.1.2021

Nech ju Pán prijme k sebe do radosti večného života

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2020
Rok

Krst

Sobáš

Pohreb

2010
2019

CH-24 D-30 S-54
CH-28 D-50 S-88

16
18

M-16 Ž-14 S-30
M-14 Ž-6 S-20

2020

CH-30 D- 34
SPOLU-64

26

M-18 Ž-13
SPOLU-31

Môjmu najbližšiemu spolupracovníkovi a bratovi v
kňazstve pánovi kaplánovi Rastislavovi Hanečákovi
za jeho kňazskú službu a že sa venuje miništrantom.
Pani kostolníčkam Justíne a Helenke a aj pánovi
kostolníkovi Sebastiánovi, ktorý je teraz na maródke.
Miništrantom za celoročnú službu pri oltári.
Pastoračnej rade za pomoc s vydávaním farského
časopisu, za všetky dobré návrhy a zvlášť za
flexibilitu v prispôsobovaní sa meniacim sa
opatreniam.
Hasičom a poľovníkom a vedeniu Pánovi Judiakovi a
pánovi Šimiakovi za praktickú pomoc stráže pri
dverách a usporiadateľskú službu.
Erikovi Durčákovi a Paťovi Kolenčíkovi za technickú
spoluprácu v rôznych oblastiach a kameramanom,
ktorí sa podieľali na priamych prenosoch. (zvlášť tým
najmladším zo 6.ročníka)
Lektorom a tým, čo prinášajú obetné dary v krojoch.
Pánovi starostovi Radoslavovi Kozákovi a Obecnému
úradu sa spoluprácu a ústretovosť a za praktickú
pomoc (kosenie trávnikov a odhŕňanie snehu a
mnohé iné)
Pánovi kantorovi Františkovi Dibdiakovi a jeho
dcéram za obetavú a spoľahlivú službu, že na svätých
omšiach máme liturgický spev na slušnej úrovni.
Speváckym zborom za spev na svätých omšiach.
(Burizónik, mládež, zbor dospelých)
Upratovacím skupinám za upratovanie, zvlášť za
veľkonočné, odpustové a vianočné, lebo pri týchto je
oveľa viac starostí. A rovnako aj upratovacím
skupinám okolia kostola. A tiež ochotným farníkom
za každú pomoc pre dobro našej farnosti.
SH

Prosím sledujte webové stránky farnosti, aby sme
sa operatívne prispôsobili aktuálnym opatreniam.

