KATEDRA
APOŠTOLA PETRA

POKRAČOVANIE

Autoritou v oblasti viery je svedok. Človek, ktorý
môže podať buď osobné svedectvo, alebo dokázať
súvis s generáciami predošlých svedkov. Sv. Peter sa
označuje ako svedok Kristovho utrpenia. Kristus po
svojom zmŕtvychvstaní dáva Petrovi zvláštnu
právomoc nad veriacimi: „Pas moje ovečky“.
Kňazom sa sv. Peter prihovára: „Starších, čo sú
medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok
Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa
má v budúcnosti zjaviť: Paste Božie stádo, ktoré je u
vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne,
podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne; nie
ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda.
A keď sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci
veniec slávy.“ (1 Pt 5,1-5). Autorita v Cirkvi sa nemá
praktizovať ako svetská vláda. Autorita v Cirkvi je
daná tým, že duchovný pastier je vzorom.
Pán Ježiš si ešte pred svojím umučením vyvolil
učeníkov, ktorých nazval apoštolmi. Medzi nimi si
skoro všade jediný Peter zaslúžil zastupovať celú
Cirkev. V takomto zastúpení celej Cirkvi smel počuť:
„Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva." Lebo
tieto kľúče nedostal jeden človek, ale jednota Cirkvi.
Preto sa hovorí o Petrovom výnimočnom postavení.
On predstavoval všeobecnosť a jednotu Cirkvi, keď
mu Pán povedal: „Tebe odovzdávam," čo odovzdával
všetkým. Aby ste vedeli, že Cirkev dostala kľúče od
nebeského kráľovstva, počúvajte, čo Pán na inom
mieste hovorí všetkým apoštolom: „Prijmite Ducha
Svätého." A pokračuje: „Ak niekomu odpustíte
hriechy, budú mu odpustené, ak ich niekomu
zadržíte, budú zadržané." (Jn 20, 23)
Pán po zmŕtvychvstaní iba Petrovi zveril svoje ovce,
aby ich pásol. Niežeby si iba jediný z učeníkov zaslúžil
pásť Pánove ovce, ale keď Kristus hovorí jednému,
odporúča sa jednota. A predovšetkým Petrovi, lebo
Peter je medzi apoštolmi prvý.
Prevzaté zo stránky www.františkáni.sk
Redakčne upravené a skrátené

SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA
V tomto čase prebieha sčítanie obyvateľov,
domov a bytov tak, ako už bolo spomenuté v
dvoch pastierskych listoch. Chcem pripomenúť,
aby sme sa zapojili do sčítania obyvateľstva,
a tiež, aby sme uviedli aj príslušnosť k
Rímskokatolíckej cirkvi. Pri tomto sčítaní ľudu,
môže byť pre starších ľudí problematické
vyplniť internetový dotazník. Prosím farníkov
mladšej generácie, aby s vyplnením pomohli
svojim rodičom alebo starým rodičom.
SH

KOMU DAŤ 2%
Začína obdobie, kedy sa podávajú daňové
priznania a je možnosť adresovať časť dane na
konkrétny účel alebo pre organizácie, ktoré
prinášajú dobro pre našu spoločnosť, alebo
Cirkev. Je veľa uchádzateľov o dve percentá,
ktorých by som vám vedel odporúčiť. V tomto
čísle dávam do vašej pozornosti tri možnosti,
ktoré sú priamo spojené s fungovaním našej
diecézy. V ďalších číslach FARNÍKA vám
ponúknem aj iné dobré organizácie.
Diecézny katechetický úrad
Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána
Vojtaššáka
Združenie kňazov Spišského biskupstva UNITAS
Tlačivá na adresovanie 2% sa dajú stiahnuť na
farskej stránke. (vpravo veľkým písmom)
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

8. týždeň
21. február 2021
Informačný list farnosti Novoť

KATEDRA APOŠTOLA
PETRA
V pondelok slávime zvláštny sviatok,
ktorého nezvyčajný názov treba vysvetliť.
Sviatok Katedry sv. Petra sa uvádza na deň 22.
február už v „Depositio Martyrum“ (r. 354) Podľa
tradície to bol deň, v ktorom sa sv. Peter ujal
rímskeho biskupstva. Slávením Katedry sv. Petra sa
vlastne slávi učiteľský úrad Petra, jeho „prvenstvo“
ako charizma jednoty Cirkvi. V otázkach viery musí
tiež existovať určitá autorita. Je to charizma, ktorá je
daná v prospech celej Cirkvi. Námietky voči Primátu
sa stratia, ak v ňom prestaneme vidieť nejakú
absolutistickú moc, ale naopak prostriedok jednoty a
kontinuity Cirkvi, a tiež, ak zoberieme do úvahy, že
vedľa
pápeža
stojí
kolégium
biskupov
reprezentované synodou.
Čo je to katedra? Katedra je miesto, z ktorého sa
prednáša nejaká náuka. Katedra je vždy
potvrdzovaná príslušnou odbornou autoritou.
Nemôže si hocikto zriadiť vedeckú katedru a hlásať
svoje výmysly ako oficiálne učenie. A takisto nemôže
hocikto udeľovať akademickú hodnosť. I v bežnom
živote platí, že každý učeň sa učí u svojho majstra a
každý správny učeň stavia na skúsenostiach a
vedomostiach majstra. Nikto mu však nebráni, aby
toto zdedené učenie neobohatil o svoj prínos, ak
skúsenosť preverí, že jeho učenie je správne a zdravé.
(pokračovanie na konci)

ÚPLNÉ ODPUSTKY
Adorácia vo štvrtok nebude

22. – 28. február 2021
Pondel.
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17:00
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18:00
17:00
Piatok
17:00
18:00

7:00
Sobota
8:30
Nedeľa
10:30

+ manžel Jozef (ned. 60 r.) č. 474 (SH)
priamy prenos
Poď. za 50 r. Jozefína, Juraj a B pomoc
pre rodinu č. 401 (SH)
+ manžel Jozef (10 r.) č. 122 (RH)
priamy prenos
Na úmysel celebranta (RH)
detská sv. omša a po sv. omši bude hneď
detská krížová cesta priamy prenos
Za krstných rodičov žijúcich aj
zomrelých č. 194 (SH) priamy prenos
Poď. za 57 r. manželstva a B pomoc pre
rodinu (RH)
Poď. za 80 r. Cypriána a 74 r. Justíny
č. 123 (SH) priamy prenos
+ Karol Zavoďan a poď. za 66 r. života
č. 394 (RH)
Krížová cesta v priamom prenose
Poď. za B dobrodenia a za zdravie
manželky (SH) priamy prenos
svätá omša pre mládež
Poď. za 80 r. Jozefína Judiaková č. 889
(RH) priamy prenos
+ František Mlich (ned. 65r.) č.971 (RH)
Za Boží ľud priamy prenos (SH)

Na detskú omšu nakresli Klamstvo a požehnanie
Jakuba. Obrázky môžete vhodiť do krabičiek v
stredu v škole alebo kaplánovi. Na detskej omši bude
žrebovanie. Kresliť môže každé dieťa, aj keď nevidelo
detskú omšu cez internet, ale urobte všetko preto,
aby ste sväté omše sledovali.
RH
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DRUHA PÔSTNA NEDEĽA

Prosím sledujte webové stránky farnosti, aby sme
sa prispôsobili aktuálnym opatreniam.
Jarné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu,
v piatok a v sobotu. Záväzný je jeden deň.
Obsah: Príprava na pokánie a na sviatosť
zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

SVIATOSŤ KRSTU PRIJALI
20.2.2021 Leo Kyrcz
21.2.2021 Ester Korčušková
...nech je ich život Bohu na slávu, svetu na osoh,
rodičom na radosť a im na spásu

VTIP
Poštárka zazvoní. Otvorí jej malý, asi osemročný
chlapec s pivom v jednej ruke a s cigaretou v
druhej. Prekvapená poštárka sa pýta: “Ahoj, rodičia
sú doma?”
Chlapec potiahne z cigarety, odklepe popol pred
poštárku a povie: “Čo myslíš? Sú doma?”

Informácie o možnosti získať úplné odpustky
nájdete na farskej stránke.

JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU
Spišská katolícka charita aj v roku 2021
pokračuje vo svojom poslaní: usilovná
starostlivosť o núdznych na celom území Oravy,
Liptova a Spiša. Túto službu im však v mnohom
sťažuje pandémia, ktorá zasiahla viaceré služby
Spišskej katolíckej charity v plnej sile. Súčasnú
situáciu sa nám darí zdolávať aj práve vďaka
štedrosti mnohých darcov.
Pomôcť a podporiť služby Spišskej katolíckej
charity budete môcť aj počas najbližšej jarnej
zbierky na charitu, ktorá by sa mala uskutočniť
21. februára 2021v kostoloch na území celého
Slovenska. Výťažok zo zbierky na území Spišskej
diecézy je určený pre služby a zariadenia
Spišskej katolíckej charity.
Keďže je nepriaznivá situácia ohľadom
koronavírusu a nemožnosť uskutočnenia zbierky
v kostoloch, charita zriadila online zbierku, na
ktorú sa dá prispieť aj v ďalších dňoch a
týždňoch po Prvej pôstnej nedeli. Služby charity
môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na
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