PÔSTNA KRABIČKA: POĎAKOVANIE
Minulú nedeľu sme pozbierali, porátali a vo štvrtok
previedli na účet katolíckej charity vyzbierané
peniaze. Pri rátaní nás čakalo milé prekvapenie:
vyzbieralo sa 3240 EUR. Je to krásne svedectvo
o našej štedrosti a o tom, že sme dokázali premeniť
malé odrieknutia do veľkého spoločného daru
ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú. Verím, že
katolícka charita tieto peniaze použije pre misijné
diela v chudobných krajinách. Všetkým štedrým
darcom ďakujem a vyprosujem Božie požehnanie.
SH

VTIPY
Starý dedko sa modlí:
Drahý Bože, nedopusť, aby moja žena bola chorá!
To radšej ja...
Bože, nedopusť, aby bola nešťastná.
To radšej ja...
Nedovoľ, aby ovdovela, to radšej ja...
Ema s otcom sa pozerajú z okna a Ema sa ho
pýta: "Tato, aký je to pocit, keď je niekto opitý?"
Otec: "Hmm... vidíš tam tie dve autá?
Ema: „Áno!“ Otec: „Tak opilec ich vidí štyri."
Ema: "Tati, ale tam je iba jedno auto."

MOŽNOSŤ PODPORIŤ FARNOSŤ
Po dosť dlhom uvažovaní som sa rozhodol, že
poprosím o podporu pre farnosť. Doteraz som to
nerobil, lebo predpokladám, že v niektorých
rodinách sa finančná situácia zhoršila, ale
myslím si, že ak by niekto chcel, môže poslať na
účet farnosti svoj dar. V strede v „tiráži“ som dal
QR kód a číslo farského účtu. Všetkým darcom
dopredu ďakujem.
SH

14. týždeň
4. apríl 2021

PRÍPRAVA NA SVIATOK
BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
Druhá veľkonočná nedeľa je ustanovená
za sviatok Božieho milosrdenstva.

Informačný list farnosti Novoť

Pre našu farnosť bude tento rok výnimočný tým,
že od tejto nedele budeme mať v našom kostole
na čestnom mieste veľký obraz Božieho
milosrdenstva. Pri svätej omši o 10:30 tento
obraz požehnám.

O 15.00

hodine bude v priamom prenose
pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu – korunka
a čítanie z denníčka sestry Faustíny.

V spolupráci

s pánom kaplánom Marekom
Jamrichom pripravujeme na nedeľu večer
organové hudobné pásmo, ktorým chceme
osláviť Božie milosrdenstvo – túto najkrajšiu
Božiu vlastnosť.

Ďakujem

farskej pastoračnej rade, ktorá má
veľkú zásluhu na tom, že sa tento milostivý obraz
dostal do našej farnosti. V mene farnosti
ďakujem bohuznámym darcom za tento obraz.

Obraz je certifikovaná kópia originálu, ktorý je
v kostole Božieho milosrdenstva, a ktorý bol
namaľovaný podľa súkromných zjavení sestry
Faustíny.
SH
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Novoť
č.: 1005, 029 55 Novoť
www.novot.sk/farnost/
www.mojakomunita.sk/web/farnost-novot
farár: Štefan Hrbček, tel.: 0904 575 829
kaplán: Rastislav Hanečák, t.: 0950 626 642

účet: SK62 0900 0000 0000 5417 9595

VEĽKONOČNÁ OKTÁVA

Adorácia vo štvrtok nebude

5. – 11. Apríl 2021
10:30
Pondel.

Za + Sebastiána Vlčáka a ÚP č. 160 (SH)
priamy prenos

Utorok
18:00

+ Anton (ned. 80 r.) a manželku Kristínu
c. 798 CZ (SH)
priamy prenos
Na úmysel celebranta (RH)
detská sv. omša priamy prenos

14:00
Streda
18:00
17:00
Štvrtok
18:00
17:00
Piatok
18:00
Sobota
7:00
Nedeľa
10:30

Za + Albína Blahúta č. 175 (SH)
priamy prenos
Voľný úmysel (RH)
Za + Anna a Jozef a B pomoc pre deti
a vnúčatá č. 435 (SH)
priamy
prenos
Za zosn rodič. Sebastián a Mária a zosn.
krstnú mamu č. 66 (RH)
Za zosn. Jozef a duše v očistci č. 293 (SH)
priamy prenos
Poď. za 60 r. manželstva Ľudovít
a Paulína Janckulík č. 426 (RH)
priamy prenos
Za Boží ľud priamy prenos (SH)

NA DETSKÚ SVÄTÚ OMŠU
nakresli, ako je Jozef povýšený. Obrázky môžete
dať v stredu v škole. 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. Žrebovať budeme po svätej
omši, ale odmieňať budeme až o týždeň.
RH

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

Pon

Veľkonočný pondelok

Uto

Veľkonočný utorok

Str

Veľkonočná streda

Štv

Veľkonočný štvrtok

Pia

Veľkonočný piatok

Sob

Veľkonočná sobota

Ned

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Počas týždňa bude možnosť prijať sviatosť zmierenia

ÚPLNÉ ODPUSTKY
Každý, kto si na sviatok Božieho milosrdenstva pri
verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva
v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz
a splní predpísané podmienky na získanie úplných
odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba
na úmysel Svätého Otca) a pomodli sa Otče náš...
a Verím v Boha..., a pridá k tomu nábožný vzdych
vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr.: Milosrdný
Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné odpustky pre
seba alebo pre duše v očistci.

POĎAKOVANIE

Všetkým farníkom, ktorí v čase pred Veľkou Nocou
a aj počas sviatkov slúžili, úprimne ĎAKUJEM. Pani
kostolníčkam
Justíne
a Helenke,
pánovi
kostolníkovi
Sebastiánovi,
lektorom
a kameramanom, kantorom z rodiny Dibdiakovej
a spevákom, poľovníkom a hasičom, upratovacím
skupinám,
mimoriadnym
rozdávateľom,
miništrantom a tiež všetkým ochotným farníkom,
ktorí pripravovali a modlili sa krížové cesty
v priamych prenosoch.
SH

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 druhý krát
Michal Todorov, syn rodičov Štefana a Justíny
rod. Chudiakovej, bývajúci v Novoti
a
Natália Ciompová, dcéra rodičov Branislava
a Jany rod. Račákovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa prvý krát
Matúš Polťák, syn rodičov Jozefa a Márie
rod. Hujčákovej, bývajúci v Novoti
a
Erika Straková, dcéra rodičov Vendelína a Jany
rod. Šurinovej, bývajúca v Mútnom
Ohlasujú sa prvý krát

NÁUKY PRED PRIJATÍM
SVIATOSTI MANŽELSTVA
Milí snúbenci, na farskej stránke na portáli
www.mojakomunita.sk v časti „DUCHOVNÁ
SLUŽBA – SVIATOSŤ MANŽELSTVA“ som
zverejnil (a počas týždňa doplním) videá, ktoré
vám môžu pomôcť zoznámiť sa s informáciami
potrebnými pre manželský život. Ak potrvá
nepriaznivá situácia, tak vám pošlem dotazník,
podľa ktorého zistím, či ste to videli
a porozumeli tomu. Ak sa už budeme môcť
osobne stretnúť, tak sa o tom porozprávame.
Pripomínam, že aspoň mesiac pred sobášom
treba navštíviť matriku na obecnom úrade. SH

