TÝŽDEŇ MODLITIEB
Za jednotu kresťanov - záver

Zmieriť sa s celým stvorenstvom
„Aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť
bola úplná“ (Ján 15, 11)

Hymnus

na Krista v Liste Kolosanom nás pozýva
oslavovať Božiu spásu, ktorá objíma celý vesmír. V
ukrižovanom a zmŕtvychvstalom Kristovi sa otvorila
cesta zmierenia a aj stvorenie má pred sebou budúcu
perspektívu života a pokoja.
Očami viery vidíme, že Božie kráľovstvo je veľmi blízko,
hoci je ešte nepatrné ako horčičné zrnko. Predsa však
rastie, pretože aj uprostred utrpení tohto sveta pôsobí
Duch Vzkrieseného. On nás povzbudzuje, aby sme sa
spolu so všetkými ľuďmi dobrej vôle neprestajne
usilovali o spravodlivosť a mier, a pričinili sa o to, aby sa
zem opäť zmenila na domov pre všetky stvorenia.
Spolupracujeme na diele Ducha, aby tak stvorenie
mohlo vo svojej plnosti naďalej chváliť Boha. Keď
príroda trpí a ľudské bytosti sú pošliapavané, Duch
vzkrieseného Krista nedovolí, aby sme sa dali odradiť, a
pozýva nás, aby sme sa podieľali na jeho diele
uzdravenia.
Novosť života, ktorý nám Kristus prináša – hoci je skrytá
– je svetlom nádeje, ktoré žiari všetkým; je zdrojom
zmierenia pre celé stvorenie a prináša radosť
pochádzajúcu zhora: „Aby moja radosť bola vo vás a aby
vaša radosť bola úplná“ (Ján 15, 11).
„Chceš oslavovať novosť života, ktorý nám Kristus dáva
v Duchu Svätom, a chceš dovoliť, aby ona žila v tebe,
uprostred nás, v Cirkvi, vo svete a v celom stvorení?“
Modlitba
Svätý Bože, ďakujeme ti, že si nás stvoril a miluješ nás.
Ďakujeme ti za tvoju prítomnosť v nás a v stvorení.
Daj, nech dokážeme hľadieť na svet, ako naň hľadíš ty
– s láskou. Nech sme v nádeji tohto pohľadu schopní
budovať svet, v ktorom bude prekvitať pokoj a
spravodlivosť, na slávu tvojho mena. Amen
Prevzaté z materiálov KBS

(pokračovanie „Nedeľa Božieho slova“)
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ale platia aj pre každé iné liturgické slávenie.
Prostredníctvom biblických čítaní hlásaných na
liturgii hovorí Boh k svojmu ľudu a sám Kristus
ohlasuje svoje evanjelium. Kristus je centrom a
plnosťou celého Písma, Starého i Nového zákona.
Počúvanie evanjelia, je hlavným momentom
bohoslužby slova.
Počas liturgického roka sa na základe biblických
čítaní v homílii vysvetľujú tajomstvá viery a
normy kresťanského života.16 Najmä kňazi majú
teda „veľkú zodpovednosť, aby vysvetľovali
Sväté písmo a všetkým umožnili mu porozumieť.
Pretože je to kniha ľudu, tí, čo sú povolaní byť
služobníkmi Slova, musia cítiť silnú potrebu
spraviť ju dostupnou pre vlastné spoločenstvo.“
Biskupi, kňazi a diakoni majú cítiť povinnosť
vykonávať túto službu zvlášť oddane a s
využitím prostriedkov ponúkaných Cirkvou.
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí
Redakčný výber z textu „Nóta o nedeli Božieho slova“

KATOLÍCKE BIBLICKÉ DIELO
V našej diecéze máme Katolícke biblické dielo,
ktoré za zaoberá vedeckou a aj publikačnou
činnosťou zameranou na štúdium Svätého písma.
Ľudia, ktorí majú záujem, tu môžu nájsť veľa
kvalitných podkladov na štúdium. Odporúčam
navštíviť ich webové stránky, (napr.: Knihy a
biblické
hry
z
produkcie
KBD
https://kbd.sk/publikacna-cinnost/knihy/)
a rovnako odporúčam podporiť KBD 2% z daní.
(v niektorom februárovom čísle bude aj viac
odporučení)
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

Informačný list farnosti Novoť

NEDEĽA

BOŽIEHO SLOVA
Nedeľa

Božieho slova, ktorá sa z rozhodnutia
pápeža Františka slávi každý rok na Tretiu
nedeľu v Cezročnom období, pripomína všetkým
pastierom i veriacim význam a hodnotu Svätého
písma pre kresťanský život, ako aj vzťah medzi
Božím slovom a liturgiou: „Ako kresťania sme
jeden ľud, ktorý kráča dejinami, posilňovaný
prítomnosťou Pána uprostred nás, ktorý k nám
hovorí a živí nás“.
Deň venovaný Biblii nemá byť len „raz do roka“,
ale raz po celý rok, pretože naliehavo
potrebujeme zblízka a dôverne spoznať Sväté
písmo a Zmŕtvychvstalého, ktorý v spoločenstve
veriacich neprestajne rozdáva slovo a láme
chlieb. Preto potrebujeme nadobudnúť dôverný
vzťah so Svätým písmom, lebo inak naše srdce
ostane chladné a oči ostanú zavreté, keďže sme
postihnutí mnohými formami slepoty“.
Táto nedeľa je teda vhodnou príležitosťou, aby
sme si znovu pripomenuli niektoré cirkevné
dokumenty,
ktoré
predkladajú
syntézu
teologických, liturgických a pastoračných
princípov, týkajúcich sa Božieho slova hlásaného
na omši,
(pokračovanie v strede)

Adorácia vo štvrtok nebude

25. – 31. január 2021
17:00 ZBP a obrátenie bratov č. 1152 (RH)
Pondel.
18:00 + Veronika Brandysová (1. rok) č. 837
(SH) priamy prenos
17:00 + Anton Bulák (10 r.) a ZBP pre rodinu
Utorok č. 786 (SH)
18:00 + Jozefína Pidíková, + brat a rodičia č.
336 (RH) priamy prenos
17:00 + Viktor (nedož 50 r.) a ZBP pre rodinu
Streda č. 499 (RH)
18:00 + Albín Vlčák a duše v očistci č. 250
(SH) priamy prenos
17:00 + Sebastián a Johana Jakubjak č. 17
Štvrtok (RH)
18:00 ZBP a pokoj pre Štefániu Kuchťákovú
č. 718 (SH) priamy prenos
17:00 ZBP pre mamu č. 801 (RH)
Piatok
18:00 ZBP pre Janu č. 20 (SH) priamy prenos
svätá omša pre mládež
7:00
Sobota
8:30
Nedeľa
10:30

ZBP pre detí a krstné detí č. 157 (RH)
priamy prenos
Poď. za 18 a 20 r. života synov a ZBP
pre rodinu č. 1036 (RH)
Za Boží ľud obetné dary: 1 (SH)

Prosím sledujte webové stránky farnosti, aby sme
sa operatívne prispôsobili aktuálnym opatreniam.
Anekdota: Výhoda múdrosti tkvie v tom, že múdry sa
môže tváriť, že je hlúpy. Omnoho ťažšie to má hlupák.
(Kurt Tucholsky)
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Obrátenie sv. Pavla, apoštola
sviatok
spomienka na sv. biskupov Timoteja a Títa
Féria
spomienka na sv. Tomáša Akvinského,
kňaza a učiteľa Cirkvi
Féria

Pia
Sob
Ned

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
ŠTVRTÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

SVIATOSŤ KRSTU PRIJALI
23.1.2021
24.1.2021

Adrián Franek
Klára Bugajová

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

VTIPY
Prečo kohút kikiríka tak zavčasu ráno?
Chce niečo povedať, ale musí to stihnúť skôr, ako sa
zobudia sliepky. 
Jeden kňaz, ktorý sa zaujímal o moderné trendy
v architektúre, chcel pre novostavbu svojho
farského kostola vybrať veľmi moderného
architekta. Keď predkladal navrhnutý projekt
diecéznej rade, biskup mu odpovedal: „Milý
spolubrat, poviem ti to takto. Keď ľudia vstúpia do
Božieho chrámu, mali by padnúť na kolená. Z toho
čo si mi priniesol ukázať, by asi padli na zadok!“

Ako prežijeme nasledujúce
týždne preventívnych opatrení.

dva

Mesiac

január sme začali veľmi ráznym a
nekompromisným sprísnením obmedzení, ktoré sa
dotkli aj bohoslužieb. Zachovali sme všetky
predpisy a v tejto línii pokračujeme ďalej. Dúfal
som, že príde uvoľnenie, ale žiaľ, ešte nám to
predĺžili.

S

pánom kaplánom sme sa dohodli tak, že
nasledujúce dva týždne budú bývať dve sväté
omše, ako je uvedené vo FARNÍKU.
Svätá omša o 17-tej bude za prítomnosti piatich
členov rodiny, za ktorú je úmysel tej svätej omše.

Svätá omša o 18:00 bude v priamom prenose.
Prosil by som, keby sa mi niekto z tejto rodiny deň
dopredu ozval na telefón 0904 575 829 alebo email
(stefan.hrbcek@gmail.com), aby sme sa dohodli,
ako by to mohlo prebiehať. V prípade, že si nájdem
zmeškaný hovor, zavolám naspäť.

Ak niekto v rodine nemá človeka, ktorý by prečítal
čítanie alebo otočil kamerou počas svätej omše, ja
toto zabezpečím, len mi to treba povedať. Potom
ale na tej sv. omši bude o jedného, resp. o 2 ľudí
menej.

Úmysly

svätých omší na tento týždeň sme dali
z konca januára, tak ako boli nahlásené a ostatné
úmysly z januára budú postupne rozložené na
február.

Všetkým

ľuďom, ktorí sa v uplynulom období
zúčastnili na svätých omšiach a zároveň asistovali
pri priamych prenosoch ĎAKUJEM. Všetci sa držali
statočne. A že to zvládli, je dôkazom toho, že to nie
je až tak ťažká vec.
SH

