ČO HOVORÍ PÁPEŽ ?
Tretiu

encykliku svojho pontifikátu podpísal
pápež František 3. októbra 2020 v Assisi nad
hrobom sv. Františka. Podobne ako jeho
predchádzajúca encyklika Laudato si z roku
2015, radí sa medzi tzv. sociálne encykliky.
Hlavným odkazom dokumentu je skutočnosť, že
ako ľudia sme všetci deťmi jedného Otca, a to
bez ohľadu na jazyk, kultúru či náboženstvo.
Práve túto myšlienku rozvíja v najnovšej
encyklike pápež František, inšpirovaný v prvom
rade svätým Františkom z Assisi, ale aj veľkým
imámom Ahmadom Al-Tayyebom, s ktorým sa
zišiel 4. februára 2019 v Spojených arabských
emirátoch. Z ich stretnutia vzišiel Dokument o
ľudskom bratstve pre mier a spolužitie vo svete.
Medzinárodný deň ľudského bratstva, vyhlásený
zo strany OSN len celkom nedávno, sa viaže
práve na spomenutý dátum podpisu spoločného
Dokumentu o ľudskom bratstve na historickom
medzináboženskom stretnutí v Abú Zabí 4.
februára 2019.
„Pápež František zdôrazňuje, že spoločný
dokument nebol iba obyčajný diplomatický akt a
vo svojej encyklike ďalej rozvíja jeho témy,“
vysvetľuje hovorca Konferencie biskupov
Slovenska
Martin
Kramara,
ktorý
je
prekladateľom pápežského dokumentu.
Encyklika pozostáva z úvodu a ôsmich kapitol,
uzatvára ju Modlitba k Stvoriteľovi a
Ekumenická kresťanská modlitba. Východiskom
pápežovej reflexie je podobenstvo o milosrdnom
Samaritánovi, ktoré aplikuje na súčasnú situáciu.
Ustavične upozorňuje, že každý človek má
rovnakú neodňateľnú ľudskú dôstojnosť,
(pokračovanie v strede)
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7. týždeň
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na základe ktorej máme mať všetci rovnaké
práva, šance i povinnosti vzhľadom na spoločné
dobro.
Ako katechetickú pomôcku na priblíženie
hlavných myšlienok encykliky Fratelli tutti,
pripravilo vatikánske Dikastérium pre integrálny
ľudský rozvoj v spolupráci so Slovenskou
redakciou Vatikánskeho rozhlasu sériu ôsmich
infografických listov a päťminútové meditatívne
video. Pre katechétov a učiteľov náboženstva, ale
aj širokú verejnosť sú materiály k dispozícii na
adrese:
http://www.humandevelopment.va/en/fratellitutti/risorse.html
Prevzaté z https://www.vaticannews.va/sk

POKRAČOVANIE

„ROBTE POKÁNIE!“

Najsilnejším

prostriedkom, ako nastúpiť cestu
pokánia, je prijatie sviatosti zmierenia.
Prostredníctvom
nej Boh svojou milosťou
očisťuje dušu kajúcnika.
V závere pôstu sme často konfrontovaní
s myšlienkou, že sa vrátime do „starých koľají“. A
práve toto je veľká chyba, keď si počas pôstu
niečo odriekame a keď skončí pôst, tak to celé
hodíme za hlavu. Na konci pôstu by sme mali
urobiť práve niečo úplne iné. Mali by sme
poďakovať Pánu Bohu, že nám dal dosť síl počas
pôstu a vytrvať aj v nasledujúcom čase, hlavne,
ak ide o odstraňovanie zlozvykov a hriechov.
Úvod inšpirovaný textom direktória, záver 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

ROBTE POKÁNIE !
Pokánie sa začína tým,
že uznávame svoju hriešnosť.
To

je prvý krok. Dnešný svet žije v domnelej
nevinnosti, človek nechce prijať skutočnosť
hriechu.
Riešenie ľudského hriechu prináša jedine Boh,
ktorý sa nám priblížil v Ježišovi Kristovi a v ňom
nám ponúka zmierenie.
Svätý Lev Veľký napísal: "Čo má robiť kresťan v
každom čase, to treba konať teraz usilovnejšie
a nábožnejšie, aby sa apoštolská ustanovizeň 40
dní naplnila pôstom, a to nie len striedmosťou v
jedle, ale hlavne, že sa zbavujeme nerestí".
Na začiatku pôstneho obdobia nás cirkev vyzýva
na pokánie slovami: „Kajajte sa a verte
evanjeliu!“ (Mk 1,15) V Evanjeliu podľa Matúša
je táto výzva spojená s myšlienkou priblíženia sa
nebeského kráľovstva. Uveriť evanjeliu znamená
prijať Božie kráľovstvo. Pokánie je podmienkou
toho, aby sme sa stali schopní prijať Boha. Patrí
to k podstate kresťanstva. Skutky apoštolov
jednou vetou opisujú kresťanstvo takto: „Teda
Boh aj pohanom daroval pokánie, aby mali život.“
(Sk 11, 18)
(pokračovanie v strede)

PÔSTNA KRABIČKA 2021
Adorácia vo štvrtok nebude

15. – 21. február 2021
Pondel. Na česť Ducha Svätého (RH)
18:00 priamy prenos
+ Justína Kovalčíková (1 r.) č. 1042
17:00
(RH)
Utorok
Poď. za 33 r. manželstva Anna a
18:00
Falicián a Milan a Mária č. 671 (SH)
priamy prenos
17:00 Poď. za 80 r. Jozefína Judiaková č. 889
Streda (RH)
18:00 Poď. za 50 r. života Daniel a ZBP pre
rodinu č. 147 (SH) priamy prenos
17:00 + Florián Briš (1. rok) ÚP č. 206 (SH)
Štvrtok
18:00 ZBP a poď. za 70 r. života pre mamu
č.164 (RH)
priamy prenos
17:00
Piatok
18:00

7:00
Sobota
8:30
Nedeľa
10:30

+ Martin Buckulčík (1. výr.) a + Helena
č. 770 (RH)
+ Božena Vojtaššáková (1. výr.) č. 380
(SH) priamy prenos
svätá omša pre mládež
+ František Kovalčík č. 171 (SH)
priamy prenos
Za uzdravenie mamy č. 657 (RH)
Za Boží ľud (SH)

V nedeľu 21.2.2021 bude zbierka na charitu. Viac
info k zbierke v budúcom FARNÍKU.

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

Pon

Féria

Uto

Féria

Možno

si pamätáte na minuloročnú pôstnu
aktivitu s názvom „Pôstna krabička pre Afriku“.
Počas pôstu počúvame veľa o tom, že sa máme učiť
ovládať, že máme krotiť svoju pýchu a egoizmus,
dávať almužnu a pretvárať svoje srdce modlitbou.

Štv

Popolcová streda začiatok pôstneho obdobia
deň prísneho pôstu
Féria

Pia

Féria

urobiť nejaké konkrétne skutky lásky, ale nemajú
dosť inšpirácie na to, ako to môžu robiť.

Sob

Féria

Tento rok vám

Ned

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Str

Sú ľudia, ktorí by chceli dať nejakú almužnu alebo
opäť odporúčam zobrať si pôstnu
krabičku, do ktorej môžete dávať svoje malé
sebazápory.

Napríklad: Idem do obchodu a mám veľkú chuť na
SVIATOSŤ KRSTU PRIJAL
14.2.2021

Tibor Bulvas

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

VTIPY - INZERCIA
Vymením izbového psíka za dvojizbového.
Kúpim vilu od bývalého poslanca alebo ministra za
cenu, ktorú uviedol v majetkovom priznaní.
Zn. Platím v hotovosti.
Hľadá sa pes. Má iba tri nohy.
Zvláštne znamenie: Keď čúra, padá.
Na dverách reštaurácie: Prosím občanov, aby
nedopíjali do dna a nedojedali do poslednej
omrvinky! Týka sa to najmä občanov bývajúcich pri
kontajneroch číslo 123, 124 a 125.

niečo sladké, tak si to nekúpim, ale 50 centov
hodím do krabičky.

Tak

ako minulý rok, aj tento rok na konci pôstu
tieto krabičky pozbierame, peniažky zosypeme
dokopy, porátame to a pošleme na účet Slovenskej
katolíckej charity, ktorá priamo podporuje misijné
centrá, školy, kňazské semináre alebo nemocnice
vo veľmi chudobných krajinách.

Krabičiek

máme dosť málo, takže stačí jedna do
rodiny. Krabičky dáme v pondelok do chodbičky
kostola, a keď sa pôjdete pomodliť, môžete si
zobrať. Na farskej stránke bude uvedený „stav“,
koľko ich tam je.

Komu sa krabička neujde, nech si nejakú krabičku
vyrobí, alebo použije malú fľašku napr. od tatárskej
omáčky.

A prosím aj o modlitby za všetkých misionárov, keď
do tej krabičky budete dávať svoj milodar.

SH

