POPOLUDŇAJŠÍ PROGRAM NA SVIATOK

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

Od

soboty večera je spustená registrácia na
prijatie sviatosti zmierenia a aj prijatie
Eucharistie.
Prosím
venujte
pozornosť
informáciám uvedeným pri registrácií a všímajte
si, do akej tabuľky sa zapisujete, lebo obidve
registrácie sú na jednej stránke.
O 15.00 hodine bude v priamom prenose
pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu – Korunka
a čítanie z denníčka sestry Faustíny.
O 17:00 v spolupráci s pánom kaplánom
Marekom Jamrichom Vás pozývame sledovať
nedeľné organové hudobné pásmo:

MISERICORDE DEUS

(milosrdný Boh)

Nový ornát Božieho milosrdenstva

Ďakujem

bohuznámej rodine, ktorá pre našu
farnosť darovala ornát s motívom Božieho
milosrdenstva.

Nový obraz Božieho milosrdenstva

V mene farnosti ďakujem bohuznámym darcom
za tento milostivý obraz. Obraz je certifikovaná
kópia originálu, ktorý je v kostole Božieho
milosrdenstva v Krakowe -Lagewniki, a ktorý bol
namaľovaný podľa súkromných zjavení sestry
Faustíny.

Ornát aj obraz nech slúžia na Božiu oslavu a nám
pomáhajú cez viditeľné veci dvíhať svoju myseľ
k Bohu a rásť v dôvere.
SH

(Pokračovanie „Milosrdenstvo a vykúpenie“)

15. týždeň
11. apríl 2021

Dnešný človek si

robí ilúzie o vlastnej slobode
ako o sile, vďaka ktorej sa dá všetko získať.
A aj sa tým vystatuje. Avšak v skutočnosti to tak
nie je. Koľké ilúzie sa predávajú pod zámienkou
slobody a koľko nových druhov otroctva sa v
dnešných dňoch vytvára v mene falošnej
slobody! Toľké množstvo otrokov… – „Robím si
to, čo ja sám chcem; vezmem si drogu, lebo sa mi
to páči, som slobodný, a urobím aj iné.“ Stávajú
sa otrokmi v mene slobody. Všetci sme videli
ľudí tohto druhu, ktorí nakoniec končia veľmi
zle.
Potrebujeme, aby nás Boh oslobodil od
každej formy ľahostajnosti, egoizmu a pocitu
sebestačnosti.
Celý náš život, aj keď poznačený krehkosťou
hriechu, sa deje pred pohľadom Boha, ktorý nás
miluje. Koľké stránky Svätého písma nám
hovoria o Božej prítomnosti, blízkosti a
jemnocite voči každému človeku, osobitne voči
maličkým, chudobným a sužovaným! Boh má
veľkú citlivosť, veľkú lásku voči maličkým, voči
najslabším, voči vyradeným zo spoločnosti. Čím
viac sme v núdzi, tým viac sa jeho pohľad na nás
napĺňa milosrdenstvom. Má voči nám dojímavý
súcit, lebo pozná naše slabosti. Pozná naše
hriechy a odpúšťa nám. Vždy nám odpúšťa! Je
taký dobrotivý. Taký je náš Otec.
katechéza pápeža Františka z roku 2016
Podľa TKKBS redakčne upravil SH
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Informačný list farnosti Novoť

MILOSRDENSTVO A VYKÚPENIE
Človek nutne potrebuje vykúpenie, ktoré
Ježiš uskutočnil svojím krížom.
Boh Vykupiteľ je vždy nablízku so svojím
milosrdenstvom a ponúka nám záchranu.
Prečítajme si text Svätého písma: 1 Pt 1,18-21

Spása,

alebo
inak
povedané
milosť
vykúpenia nám bola
darovaná skrze smrť a
zmŕtvychvstanie Ježiša.
Slovo „vykúpenie“ sa
málo
používa,
no
jednako je zásadne
dôležité, lebo označuje
to najradikálnejšie oslobodenie, aké mohol Boh
uskutočniť pre nás, pre
celé ľudstvo a pre celé
stvorenstvo. Zdá sa, že
človek dneška sa už
nerád zamýšľa nad tým,
že bol oslobodený a
spasený Božím zásahom.
deti, vymaľujte obrázok

(Pokr. v strednom stĺpiku)

Adorácia vo štvrtok nebude

12. – 18. apríl 2021
18:00
Pondel.
15:00
17:00
Utorok
18:00
14:00
Streda
18:00
17:00
Štvrtok
18:00

za + rodičov Brandysových a ZBP a pokoj
v rodine č. 557 (RH)
priamy prenos
Pohreb so sv. omšou zosn. Jozef Skorka
Poď. za B. dobrodenia a prosba o Božiu
pomoc pre rodinu č. 420 (RH)
+ Terézia Hilbrycht (5 r.) č. 119 (SH)
priamy prenos
Na úmysel celebranta (RH)
detská sv. omša
priamy prenos
+ syn Miroslav Mrekaj a + starých rodičov
č. 116 (SH)
priamy prenos
+ kňaz Rudolf Vetrík (SH)
Voľný úmysel (RH)
priamy prenos

17:00
Piatok
18:00

Za + Agneša Smarkoňová a ÚP č. 317 (RH)

Sobota
7:00
Nedeľa
10:30

Poď. za B pomoc a za zdravie pre rodinu
č. 792 (SH)
priamy prenos

Poď. a prosba o B pomoc pre rodinu
č. 403 (SH)
priamy prenos

Za Boží ľud (SH)

priamy prenos

NA DETSKÚ SVÄTÚ OMŠU
nakresli, ako Jozef zbiera úrodu do skladov.
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.
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TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Počas týždňa bude možnosť prijať sviatosť zmierenia
Aj na budúcu nedeľu budeme podávať Sväté
prijímanie. (registrujú sa rodiny)

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 tretí 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 druhý krát

V CIRKVI SME PRIVÍTALI

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 druhý krát

11.4.2021
Marek Šustek

VTIPY

10.4.2021
Olívia Mikolajčíková,
Mária Rypáková

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

POZVANIE K MODLITBE
ZA OBETE PANDÉMIE
Dnešnú nedeľu biskupi vybrali, aby sme sa my,
kresťania katolíci pri hlase zvonov na poludnie
zjednotili v modlitbe, prosili o Božie milosrdenstvo
za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za
všetky ostatné obete pandémie a tiež vyprosovali
Božiu pomoc pre pozostalých.
(kancelár BÚ)

Manželka vyčíta mužovi:
Kde si bol dva týždne, ty pijan?
Neuveríš mi, žena moja, ale Jano v krčme kýchol
a už sme boli v karanténe.
Na internáte bola ohlásená kontrola poriadku.
Vychovávateľ každému niečo vytkol. V jednej
izbe prešiel prstom po zrkadle na vešiakovej
stene, na ktorom bol prach, ukázal na zrkadlo a
povedal:
- To nie je pekný pohľad!
Bystrý študent odvetil:
- S tým sa nedá nič robiť, to je vaša tvár!

