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BISKUPI SLOVENSKA

KU DŇU UČITEĽOV

POŽADUJÚ UPRAVIŤ OBMEDZENIA

Deň

učiteľov síce nie je cirkevný sviatok, ale
považujem za potrebné napísať k tomuto dňu
niekoľko slov.
S vďakou spomínam na pani učiteľku, ktorá ma s
nekonečnou trpezlivosťou naučila písať, čítať
a počítať. Rovnako aj my všetci si s vďakou
spomenieme na našich učiteľov. A ak už nežijú,
tak sa za nich v tichosti pomodlime.
Spomíname a modlíme sa za tých učiteľov, ktorí
v minulosti napriek požiadavkám spoločnosti,
rešpektovali náboženské cítenie detí i rodičov a
pomáhali im.
S odpustením spomínajme aj na tých, ktorí
požiadavku na ateizáciu spoločnosti plnili
usilovne a zasahovali do slobody veriacich.
V dnešnej dobe buďme vďační za všetkých
učiteľov, ktorí majú úprimnú snahu odovzdať
svojim žiakom nielen čo najviac vedomostí, ale aj
životnú múdrosť, učiteľov, ktorí vedia žiakov
motivovať k tvorivosti a chrániť pred
pochybnými názormi a polopravdami.
SH

VTIP
Pani učiteľka na prírodovede vyvolá Jožka:
- Jožko vymenuj mi 3 vtáky.
A Jožko začne:
- Drozdík, vrabček a ...
- Stop! - povie pani učiteľka. - Čo keby si nepoužíval
zdrobneniny Jožko?
- Dobre pani učiteľka. A tretí? Aha!!! Lastova!

Výkonná moc v krajine obmedzila náboženskú
slobodu neprimeraným spôsobom. Predseda
Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav
Zvolenský to dnes napísal ministrovi financií a
poverenému ministrovi zdravotníctva Eduardovi
Hegerovi.
„Ignorovanie zásadných požiadaviek
Cirkvi sa stalo neudržateľné. Je zbytočné
rozoberať, pod akým tlakom sme celé
mesiace - od ľudí, ktorí si žiadajú aspoň
najzákladnejšiu duchovnú starostlivosť.
Takú, ktorá sa jednoducho nedá
poskytnúť cez televízor,"
zdôraznil arcibiskup Zvolenský.
List predsedu KBS, za ktorým stoja všetci
slovenskí biskupi, je v plnom znení na stránke
www.tkkts.sk (číslo článku 20210326027)

PRIHLÁSENIE DO ZZM
Na nástenke v predsieni kostola je papier na
prihlasovanie do Združenia Zázračnej medaily.
Zatiaľ je prihlásených 10 rodín. Aby sme mohli
vytvoriť ďalšiu skupinu je potrebné, aby bolo
prihlásených aspoň 15 rodín. Ak by mal ešte
niekto záujem prijímať kaplnku Panny Márie,
zapíšte sa na tento papier. Potom požiadame
sestry Vincentky o zaslanie ďalšej kaplnky.
ZZM
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

VEĽKÝ TÝŽDEŇ
Kristus

uskutočnil dielo vykúpenia
ľudstva a dielo dokonalého oslávenia
Boha predovšetkým svojím veľkonočným
tajomstvom, v ktorom svojou smrťou
zničil
našu
smrť
a
svojím
zmŕtvychvstaním obnovil nám život.

Preto Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a

zmŕtvychvstania je vrcholom celého liturgického
roka. Tak ako nedeľa je vrcholom týždňa,
slávenie Veľkej noci je vrcholom liturgického
roka.
Drahí bratia a sestry, priblížil sa nám už čas
Veľkého týždňa a veľkonočných sviatkov. Vo
štvrtok končí pôstne obdobie a pri slávení
večernej svätej omše na pamiatku ustanovenia
Sviatosti oltárnej a kňazstva, už začína posvätné
Trojdnie
umučeného,
pochovaného
a
vzkrieseného Krista.
Snažme sa vo svojich rodinách čo najlepšie
prežiť, za pomoci priamych prenosov a
„liturgie domácej cirkvi“, tohoročnú Veľkú
noc. Viem, že nič nenahradí osobnú účasť na
bohoslužbe, ale duchovne buďme spojení
s farnosťou, diecézou i celou univerzálnou
Cirkvou.
SH

NÁVŠTEVA CHORÝCH
Adorácia vo štvrtok nebude

29. marca – 4. apríl 2021
Pondel.
18:00
17:00
Utorok
18:00
14:00
Streda

Za + otca (Jozef) a starého otca (Jozef)
č. 772 (SH) priamy prenos
Za + rodičov a starých rodičov č. 883 (RH)
Poď za 50 r. života a prosba o B pomoc
pre rodinu č. 325 (SH) priamy prenos
Na úmysel celebranta (RH)
detská sv. omša a po sv. omši bude hneď
detská krížová cesta priamy prenos

Pon

Pondelok Veľkého týždňa

Uto

Utorok Veľkého týždňa

Str

Streda Veľkého týždňa

Štv

ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
VEĽKÝ PIATOK
SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
BIELA SOBOTA

Pia

18:00

Za + Anton a Juliana Fafalak a Alojz
Mikolajčík č. 658 (SH) priamy prenos

Sob

Štvrtok
18:00

Poď za dar života (25) B pomoc pre deti a
krstné deti č. 309 (SH) priamy prenos

Ned

10:00
Piatok
15:00

Krížová cesta v priamom prenose
Obrady Veľkého piatku (SH)
priamy prenos

Sobota
20:00

priamy prenos

Nedeľa
10:30

Za Boží ľud priamy prenos (SH)

NA DETSKÚ SVÄTÚ OMŠU
nakresli, ako je Jozef u Putifara.
Obrázky môžete dať v stredu v škole p.
kaplánovi. Kresliť môže každé dieťa, aj keď
nevidelo detskú omšu cez internet, ale urobilo
všetko preto, aby svätú omšu sledovalo. Sväté
omše sa dajú pozrieť aj neskôr, ostávajú
dostupné na farskej stránke.
RH
Prosím sledujte webové stránky farnosti, aby sme
sa prispôsobili aktuálnym opatreniam.

VEČER VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

NEDEĽA PÁNOVHO
ZMŔTVYCHVSTANIA

DO VEČNOSTI ODIŠLA
Mária Mozgová pohreb 27. 3. 2021

Odpočinutie večné daj jej, Pane
a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji!

PÔSTNA KRABIČKA PRE AFRIKU
Na začiatku pôstneho obdobia sme vás, milé deti,
pozvali k štedrosti voči deťom, ktoré sú omnoho
chudobnejšie ako deti na Slovensku. Verím, že sa
vám podarilo počas pôstu si niečo odrieknuť, aby
ste tým preukázali lásku niekomu inému. Na
stránke www.postnakrabicka.sk sú publikované aj
konkrétne príbehy ľudí, ktorým naše peniažky
pomohli (napríklad tie, ktoré sme nazbierali minulý
rok). Pôstne krabičky pozbierame dnes, na
kvetnú nedeľu v čase od 14:00 do 14:15 na
všetkých autobusových zastávkach. Potom
peniažky porátame a dáme na účet katolíckej
charity, ktorá pomáha ľuďom v subsaharskej Afrike.
(Uganda, Rwanda, Južný Sudán) a aj inde. SH a PRF

Chorých v dedine navštívime v dňoch 29. – 30.
marca a 1. apríla 2021. Prosíme, aby ste chorých
nahlásili telefonicky alebo SMS v nedeľu večer
(po 18. hod), alebo v pondelok dopoludnia.
Nižšie je uvedený približný plán návštevy
chorých. Význam tohto opatrenia spočíva v tom,
aby sme nenavštevovali chorých „z domu do
domu“, ale individuálne.
Otec Štefan v pondelok od 14:00 do 16:30
navštívi chorých z č. domu: 984,1037, 963, 175,
144, 125, poprípade domy v tejto časti.
V utorok od 9:00 do cca 11:00 chorých z č. domu:
21, 36, 67, 72, 114,
Vo štvrtok od 9:00 do 12:00 ostatných (od OÚ
hore).
Otec Rastislav v utorok navštívi chorých na
Podešťanskej a časti Podkopca – od priehrady po
prvú križovatku. Vo štvrtok ostatok Podkopca.
Začiatok bude o 8:00 h. preto hlavne na Podkopci
očakávajte príchod kňaza oveľa skôr než
obvykle.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA
CHCÚ PRIJAŤ
Jozef Fafaľák, syn rodičov Jozefa a Jozefíny
rod. Blaštiakovej, bývajúci v Novoti
a
Martina Bulvasňáková, dcéra rodičov
Augustína a Štefánie rod. Kovaľovej, bývajúca
v Novoti
Ohlasujú sa prvý krát

