VÝBER Z TOHO

ČO HOVORÍ PÁPEŽ
Keď

Ježiš zjavil svojim učeníkom, že bude trpieť,
zomrie a vstane z mŕtvych, aby splnil vôľu svojho
Otca, odhalil im najhlbší zmysel svojho poslania a
pozval ich, aby sa podieľali na tomto poslaní,
zameranom na spásu sveta.
Na pôstnej ceste, ktorá nás vedie k veľkonočnému
sláveniu, si pripomíname toho, kto „sa uponížil, stal
sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži“ (Flp 2,
8). V tomto čase obrátenia si obnovujeme našu vieru,
čerpáme „živú vodu“ nádeje a s otvoreným srdcom
prijímame Božiu lásku, ktorá nás premieňa na bratov
a sestry v Kristovi. V predvečer Veľkej noci si
obnovíme svoje krstné sľuby, aby sme sa pôsobením
Ducha Svätého znovuzrodili ako noví muži a nové
ženy. Avšak už cesta pôstnym obdobím, ale aj celé
kresťanské putovanie životom, sa deje vo svetle
zmŕtvychvstania, ktoré oživuje city, postoje a
rozhodnutia toho, kto chce nasledovať Krista.
Pôst, modlitba a almužna, ako ich predstavuje Ježiš
vo svojej reči (porov. Mt 6, 1 – 18), umožňujú a
vyjadrujú naše obrátenie. Cesta chudoby a zriekania
sa (pôst), láskyplná starostlivosť a záujem o
zraneného človeka (almužna), a synovský dialóg s
Otcom (modlitba), nám umožňujú konkrétne
uskutočňovať úprimnú vieru, živú nádej a činorodú
lásku.
Viera nás pozýva, aby sme prijali Pravdu a stali sa jej
svedkami pred Bohom a všetkými našimi bratmi a
sestrami.
Prijať a žiť Pravdu, ktorá sa zjavila v Kristovi, značí
predovšetkým dovoliť, aby nás v Pôstnom období
zasiahlo Božie slovo, ktoré nám Cirkev z generácie na
generáciu ohlasuje. Táto Pravda nie je rozumovým
konštruktom vyhradeným len pre niekoľko
vyvolených, nadradených alebo výnimočných géniov,
ale je to posolstvo, ktoré prijímame
(pokračovanie v strede)

(pokračovanie „Čo hovorí pápež“)
a môžeme porozumieť vďaka chápavému srdcu,
otvorenému pre veľkosť Boha, ktorý nás miloval prv,
ako sme o tom vedeli. Tou Pravdou je sám Kristus,
ktorý prijal našu ľudskú prirodzenosť až do dna a stal
sa Cestou vedúcou k plnosti Života, ktorá je náročná,
ale otvorená pre všetkých.
Pôst prežívaný ako skúsenosť odriekania privádza
všetkých, čo ho prežívajú v jednoduchosti srdca k
tomu, aby znovuobjavili Boží dar a pochopili, že sme
stvorenia na jeho obraz a podobu, a že v ňom
nachádzame svoje naplnenie. Ten, kto sa postí, sa
vďaka dobrovoľne prijatej chudobe stáva chudobným
s chudobnými, pričom „zhromažďuje“ bohatstvo
lásky, ktorú prijal a o ktorú sa delí. Takto chápaný a
praktizovaný pôst pomáha milovať Boha a blížneho,
pretože, ako učí sv. Tomáš, láska je pohyb, ktorý
upriamuje pozornosť milujúceho na milovaného,
pokladajúc ho za jedno so sebou samým (porov.
Fratelli tutti, 93).
Pôstne obdobie je čas pre vieru, pre prijatie Boha do
nášho života, aby sme mu umožnili „prebývať“ medzi
nami (porov. Jn 14, 23). Postiť sa znamená oslobodiť
náš život od všetkého, čo ho ťaží, aj od presýtenosti
informáciami – či už pravdivými alebo nepravdivými
– a konzumnými produktmi, a otvoriť dvere nášho
srdca tomu, kto k nám prichádza úplne chudobný, no
zároveň „plný milosti a pravdy“ (Jn 1,14): Božiemu
Synovi, Spasiteľovi.
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Začiatok z posolstva Svätého Otca Františka
na Pôstne obdobie 2021
„Hľa, vystupujeme do Jeruzalema“ (Mt 20, 18)
Pôstne obdobie: čas na obnovu viery, nádeje a lásky
Redakčne upravené a skrátené
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

Milé deti,
prežívame obdobie pôstu. Aby ste si ešte lepšie
uvedomili, že Pán Ježiš trpel a zomrel na kríži,
vymaľujte tento obrázok.

Ako sa vyvíja proces blahorečenia
božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka

1. – 7. marca 2021
Pondel.
18:00
17:00
Utorok
18:00
14:00
Streda
18:00
17:00
Štvrtok
18:00
17:00
Piatok
17:00
18:00

Za ZBP a B. pomoc pre rodinu č. 208 (RH)
priamy prenos
Za zosn. Emil Franek a ÚP 548 (RH)
Za zamestnancov DSS Studienka (SH)
priamy prenos
Na úmysel celebranta (RH)
detská sv. omša a po sv. omši bude hneď
detská krížová cesta priamy prenos
Voľný úmysel (SH) priamy prenos
Za zosn. Viktor Kormaňák, dobrodincov
a účastníkov pohrebu č. 653 (SH)
Za odvrátenie pandémie (RH)
priamy prenos
Zosn Anton (nedož. 80r) a manž. Kristína
č. 798 (RH)
Krížová cesta v priamom prenose
Za duše v očistci a za predkov č. 194 (SH)
priamy prenos
Prvý piatok v mesiaci

7:00
Sobota

Poď. za 40 rokov a prosba o Bp. č. 591
(SH) priamy prenos

Nedeľa
10:30

Za Boží ľud priamy prenos (SH)

Na detskú omšu nakresli Jakubov sen o rebríku do
neba a Rachel.
Obrázky môžete vhodiť do krabičiek v stredu
v škole alebo dať pánovi kaplánovi. Na detskej svätej
omši bude žrebovanie. Kresliť môže každé dieťa, aj
keď nevidelo detskú omšu cez internet, ale urobte
všetko preto, aby ste sväté omše sledovali. Sväté
omše sa dajú pozrieť aj neskôr, ostávajú dostupné na
farskej stránke.
RH

Adorácia vo štvrtok nebude

Už mnoho rokov sa modlíme za blahorečenie biskupa
Jána Vojtašáka. V rámci diecézy sme už urobili mnohé
kroky, aby sa v tomto procese napredovalo.
Povzbudzovaní biskupmi rastie úcta k božiemu
sluhovi Jánovi, ale stále sa do procesu dostávajú
rôzne komplikácie.
Na farskej stránke som zverejnil posledné informácie,
ktoré nám poslal náš diecézny administrátor mons.
Ján Kuboš. V tomto článku sú spomenuté aj aktuálne
problémy, ktoré sa týkajú procesu blahorečenia. SH
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KOMU DAŤ 2%

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

V minulom čísle som dal niekoľko návrhov, komu
adresovať 2% z dane. Pri adresovaní daní by sme sa
mali riadiť svojím svedomím a podporiť dobré
inštitúcie.
Na
stránke
https://www.notar.sk/prijimatelia/
sú
uvedení
všetci aktuálni uchádzači o 2%.

Ned

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

SVIATOSŤ KRSTU PRIJALI
17.1.2021

Jakub Karas

28.2.2021

Lucia Boleková

(Krst Jakuba sme zabudli uviesť vo Farníku 3/2021)

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

VTIP
Dvaja arabskí šejkovia stoja v galérii pred
obrazom "Narodenie Pána" a jeden z nich povie:
"Tí kresťania sú ale divní! Oblečení sú ako
žobráci, sú v chlieve na slame, ale nechajú sa
namaľovať od Rembranta!"
Nebojte sa robiť to, v čom sa nevyznáte.
Pamätajte, že Noemovu Archu postavil amatér a
Titanic profesionáli!

Odporúčam vyhľadávať podľa názvu alebo IČA:

kňazský seminár (IČO 31957293)
charita (napr: IČO 35514221)
kongregácia (napr: IČO 00586536)
(asi 10 kongregácií sa uchádza o 2%)

koinonia (napr.: IČO 37904167)
eRko (IČO 00605093)
eSPe „SP“ (IČO 42195233)
Lačho pastiris (IČO 42332168)
(rómska misia Letanovce – kňaz Marián Sivoň)

Rovnako odporúčam dať pomoc ľuďom v núdzi a
podporiť iniciatívy solidarity. SH
Úmysly na mesiac marec môžete nahlásiť
mailom (prosím uviesť aj telefónne číslo) alebo
telefonicky vo večernom čase (cca 19:00 – 21:00)

