VÝBER Z TOHO

ČO HOVORÍ PÁPEŽ

Nádej je ako „živá voda“, ktorá nám
umožňuje pokračovať na našej ceste.

Samaritánka, ktorú Ježiš pri studni prosí, aby sa mu

dala napiť, nechápe, keď jej hovorí, že jej môže
ponúknuť „živú vodu“ (Jn 4, 10). Najprv si
samozrejme myslí, že ide o materiálnu vodu. Ježiš
však má na mysli Ducha Svätého, ktorého nám v
hojnosti daruje v tajomnej udalosti Veľkej noci a
ktorý nás naplní nádejou, čo nikdy nesklame. Už pri
ohlásení svojho utrpenia a smrti poukazuje Ježiš na
nádej, keď hovorí: „...ale on tretieho dňa vstane z
mŕtvych“ (Mt 20, 19). Ježiš hovorí o budúcnosti, ktorú
nám otvorilo dokorán Otcovo milosrdenstvo. Dúfať s
ním a vďaka nemu znamená veriť, že dejiny sa
jednoducho nekončia našimi omylmi, naším násilím,
nespravodlivosťou a hriechom, ktorý ukrižuje Lásku.
Znamená to čerpať z jeho otvoreného Srdca Otcovo
odpustenie.
V aktuálnej znepokojujúcej situácii, ktorú zažívame a
v ktorej sa všetko zdá krehké a neisté, sa môže zdať
provokáciou hovoriť o nádeji. Pôstne obdobie je však
práve obdobím nádeje, keď obraciame zrak k
trpezlivému Bohu, ktorý sa neprestajne stará o svoje
stvorenie, pokým my s ním často zle zaobchádzame
(porov. Laudato siʼ, 32 – 33.43 – 44). Ide o nádej na
zmierenie, ku ktorému nás zápalisto vyzýva sv. Pavol:
„Zmierte sa s Bohom!“ (2 Kor 5, 20). Prijatie
odpustenia vo sviatosti zmierenia, ktoré je
ústredným bodom našej cesty k obráteniu, nám
umožňuje šíriť odpustenie, keďže sme ho sami prijali,
môžeme ho aj my ponúknuť, ak sme schopní žiť v
pozornom dialógu a zaujať postoj, ktorý je pre
zranených útechou. Božie odpustenie nám – aj cez
naše slová a skutky – umožní prežívať Veľkú noc v
bratskom duchu.

V

Pôstnom období myslime viac na to, aby sme
hovorili „slová povzbudenia, ktoré poskytnú útechu,
dodajú silu, potešia, (pokračovanie v strede)

(pokračovanie „Čo hovorí pápež“)

vzpružia“ (Fratelli tutti, 223). Na sprostredkovanie
nádeje niekedy stačí byť „láskavým človekom, ktorý
odloží nabok svoje starosti a naliehavé potreby, aby
venoval pozornosť, aby daroval úsmev, aby povedal
slovo povzbudenia, vytvoril priestor na vypočutie
uprostred toľkej ľahostajnosti“ (Fratelli tutti 224).
V tichom sústredení a modlitbe je nám darovaná
nádej ako vnútorná inšpirácia, a svetlo, ktoré
osvetľuje výzvy, a rozhodnutia na ceste
uskutočňovania nášho poslania. Preto je dôležité ísť
do ústrania a modliť sa (porov. Mt 6, 6), aby sme v
skrytosti stretli milujúceho Otca.
Prežívať Pôstne obdobie s nádejou, značí vnímať, že
v Ježišovi Kristovi sme svedkami nového času, v
ktorom Boh „robí všetko nové“ (porov. Zjv 21, 1 – 6).
Znamená to prijať nádej Krista, ktorý obetoval svoj
život na kríži, a ktorého Boh na tretí deň vzkriesil, a
zároveň byť „stále pripravení obhájiť sa pred
každým, kto [nás] vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je v
nás“ (1 Pt 3, 15).
Pokr. posolstva Sv. Otca Františka na Pôstne obdobie 2021
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(pokračovanie „Príprava na Veľkú noc“)

Týchto

sviec nemáme veľa. Tento týždeň (už
v pondelok popoludní) ich bude
približne 20.
Pokúsim sa zohnať ešte ďalšie, ale tiež je tu priestor
pre tvorivosť vašich detí, ktoré môžu pomaľovať a
ozdobiť veľkonočnými symbolmi aj obyčajné sviece.
Stačí ak máte farebné nálepky alebo ak máte
letovačku alebo teplovzdušnú pištoľ a voskovky.

Ak budem mať čas, urobím

video na ukážku, ako sa
to dá krásne urobiť. V podstate je to veľmi ľahké a
jednoduché..... len treba chcieť. 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

10. týždeň
7. marec 2021
Informačný list farnosti Novoť

PRÍPRAVA NA
VEĽKÚ NOC
Milí farníci,
okolnosti sa vyvíjajú tak, že je možné, že aj tento
rok budeme sláviť Veľkú Noc bez spoločnej
veľkonočnej liturgie. Slávenie Veľkej Noci je pre nás
veriacich ľudí a kresťanov najdôležitejšou
udalosťou liturgického roka. Je to základ našej
viery, že Ježiš sa stal zmiernou obetou pre spásu
nás všetkých.

My kňazi v spolupráci s pastoračnou radou farnosti
sa budeme snažiť robiť všetko preto, aby sme aj
tohtoročné veľkonočné sviatky prežili v čo
najužšom
kontakte
s celou
Cirkvou
prostredníctvom priamych prenosov. Využijeme
možnosti, ktoré aktuálne budeme mať, napr.:
podávanie svätého prijímania na dedine,
vysluhovanie sviatosti zmierenia.

Chcem Vám ponúknuť veľkonočné sviece, ktoré si
môžete zakúpiť v predsieni kostola, aby ste si vo
svojich rodinách mohli urobiť obrad svetla vtedy,
keď sa bude konať obrad svetla pri veľkonočnej
vigílii. Tieto malé veľkonočné sviece „PAŠKÁLY“
môžete mať zapálené aj počas celej oktávy alebo aj
pri sledovaní svätých omší počas veľkonočného
obdobia.
(pokračovanie v strede)

VTIPY
8. – 14. 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 + z rod. Bruník a Slepjak č. 758 (SH)
priamy prenos
Poď. za Božie dobrodenia a prosba o B.
pomoc pre rodinu č. 967 (SH)
Za + Helena a jej manžela a synov č. 362
(RH) priamy prenos
Na úmysel celebranta (RH)
detská sv. omša a po sv. omši bude hneď
detská krížová cesta priamy prenos
+ rodičia a manžel Štefan č. 785 (SH)
priamy prenos
za + z rodiny a ZBP pre rodinu č. 1008
(RH)
Poď za 50 rokov a Bp pre rod. (328)
(SH) priamy prenos
+ Florián Fafaľák (40 r.) a + Terézia
Smarkoň (20 r.) č. 766 (RH)
Krížová cesta v priamom prenose
Za ZBP pre deti a vnúčatá a požehnanie
rodiny č. 220 (SH) priamy prenos
Svätá omša pre mládež

7:00
Sobota

Za + Karol Michlík č. 546 (RH)
priamy prenos

Nedeľa
10:30
15:00

Za Boží ľud priamy prenos (SH)
Krížová cesta v priamom prenose

Na detskú omšu nakresli Jakubove čiernobiele
ovečky a dve manželky s deťmi.
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
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ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA
(NEDEĽA RADOSTI – L TARE)

GRATULÁCIA
Pán kaplán Rastislav Hanečák sa dožil 41 rokov. Od
Pán Boha mu vyprosujem pevné zdravie, pokoj
a radosť a ochranu Panny Márie. Pripojme sa
k tomuto prianiu vo svojich modlitbách.
SH

SVIATOSŤ KRSTU PRIJALA
7. 3. 2021

Lenka Hilbrychtová

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

DO VEČNOSTI ODIŠLI
pohreb 3. 3. 2021

5. 3. 2021

Albín Blahút
Sebastián Vlčák

Odpočinutie večné daj im, Pane
a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji

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

Vtip z doby komunizmu.
Kľačí babka na schodoch pred kostolom a nahlas
sa modlí: „Dobrý Bože, nevystačil mi dôchodok a
ešte je celý týždeň do ďalšieho dôchodku. Veľmi
pekne ťa prosím, keby si mi dal 100 korún.“
Práve vtedy išiel okolo podpredseda okresnej
rady komunistickej strany a počuje hlasitú
modlitbu. Mal však pri sebe len 50 korún, tak jej
ich dal.
Ešte, ako odchádzal od kľačiacej babky, počul
ďakovnú modlitbu: „Dobrý Bože, ďakujem ti za
peniaze, ktoré si mi poslal, ale nabudúce mi ich
neposielaj po komunistoch, lebo oni si polovičku
stiahli.“
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Traja kamaráti sa rozprávali o tom, čo by
najradšej počuli pri svojom pohrebe.
Prvý povedal: „Ja by som veľmi rád počul slová:
Lúčime sa so skvelým doktorom a vzorným
otcom rodiny a verným manželom.“
Druhý hovorí: „Ja by som chcel tiež počuť, že
tento svet opustil úžasný manžel, zodpovedný
hasič, ktorý zachránil život mnohým ľuďom.“
A tretí hovorí: „Ja by som chcel počuť:
Aha, pozrite sa všetci!!!! On sa hýbe !!!“

KOMU DAŤ 2%

https://www.notar.sk/prijimatelia/
Odporúčam podporiť:

Redemptoristi
Kláštor pod Znievom

IČO: 00587133
IČO: 42066387

Rodinkovo
Komisia pre mládež

IČO: 4573 8165
IČO: 37790340

(kňaz Vladimír Maslák)

(ostatné odporúčania vo FARNÍKU 08 a FARNÍKU 09)

