VIA LUCIS

POKRAČOVANIE

A práve tam sa začína nová cesta – Cesta svetla,
ktorou si pripomíname udalosti spojené so
vzkriesením Pána Ježiša. Ježišov hrob sa stáva
miestom, z ktorého pramení pre nás radosť z
Kristovho zmŕtvychvstania a vrcholí vo
večeradle zoslaním Ducha Svätého, mieste odkiaľ
apoštoli išli a niesli Svetlo zmŕtvychvstania do
všetkých končín zeme.
Úmyslom Cesty svetla je teda povzbudiť
všetkých veriacich k prežívaniu radosti z nového
života, ktorý pre nás z nekonečnej lásky vydobyl
Ježiš. Táto „Láska“ nemohla ostať v hrobe. Chce
žiť v nás.
Kreatívna skupina pod vedením pani učiteľky
Milady Zavoďančíkovej pripravuje Cestu svetla,
ktorá bude v priamom prenose vo večerných
hodinách (dúfajme, že) nasledujúcu nedeľu. Ak
Pán Boh dá, tak pripravíme aj normálnu cestu
svetla a pôjdeme cez dedinu.
Pastoračná rada

VTIPY
Pri odvode branec dúfa, že to ukecá na modrú
knižku. Po prehliadke lekár vyhlásil:
Schopný vojenskej služby...
Branec namieta: Ale ja som krátkozraký!
Do kartotéky lekár dopísal: Schopný na boj
zblízka!
Ak na Zemi vážiš 100 kilogramov, tak na Marse
vážiš len 38.
Záver: Nie si tlstý, ale žiješ na zlej planéte.

... jedno z najkrásnejších svetiel v živote (pre
niektorých) je

... svetlo v chladničke!

VIA LUCIS – CESTA SVETLA
INFORMÁCIA A POZVÁNKA

Kristus Svetlo sveta!
Téma

svetla je prítomná v celom biblickom
zjavení. Oddelenie svetla od tmy bolo prvým
činom Stvoriteľa a v závere dejín spásy nové
stvorenie, teda oslávení v nebi, budú mať za
svetlo samého Boha. Takto prejdeme od
fyzického svetla, ktoré sa tu na zemi strieda s
tieňom noci, k nehasnúcemu svetlu, ktorým je
sám Boh.
Pán Ježiš sa zjavuje ako Svetlo sveta najmä
svojimi činmi a svojimi slovami. Zjavuje Otca,
lebo hovorí a koná, čo mu prikazuje Otec. Hovoril
o sebe: „Ja som Svetlo sveta. Kto mňa nasleduje,
nebude kráčať vo tme, ale bude mať svetlo
života.“ alebo „Prišiel som na svet ako Svetlo, aby
nikto neostal vo tme, kto verí vo mňa.“ Jeho
osvetľujúca činnosť vyplýva z toho, čo je on sám
v sebe: samo Slovo Božie, život a svetlo ľudí,
opravdivé Svetlo, ktoré osvecuje každého
človeka na jeho pozemskej ceste.
Cesta svetla (VIA LUCIS) vznikla v duchovnej
skupine,
ktorá
sa
volala
Svedkovia
Zmŕtvychvstalého k jubileu 2000. Túto skupinu,
ktorá pôsobila v Ríme, založil a viedol salezián
don Sabino Palumbieri. Táto pobožnosť
nadväzuje na krížovú cestu (VIA CRUCIS), ktorú
sa modlievame v pôste a ktorá končí pri
Ježišovom hrobe.
(Pokračovanie vľavo)
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

16. týždeň
18. apríl 2021
Informačný list farnosti Novoť

TÝŽDEŇ MODLITIEB

ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA
Každoročne pred Nedeľou Dobrého pastiera
prežívame v Cirkvi Týždeň modlitieb za
duchovné povolania. Je to čas našej
intenzívnejšej modlitby práve na tento úmysel.

Na farskej stránke budem každý deň zverejňovať
obrázok s myšlienkou pápeža Františka a tiež sa
môžeme k tomuto úmyslu pripojiť vo svojich
rodinách alebo v osobnej modlitbe.

ORGANIZAČNÉ ÚPRAVY
K AKTUÁLNYM PATRENIAM

Na druhej strane FARNÍKA je podstatná časť vyhlášky,
ktorá nadobúda platnosť od 19.4.2021. Pri uvedenej
koncentrácií do nášho kostola môže ísť 28 ľudí.
Do konca mesiaca apríla budú sväté omše bývať
o 17:00 a o 18:00. Potom sa s pastoračnou radou
rozhodneme, ako ďalej. Naďalej sa treba registrovať
na svätú spoveď a sväté prijímanie a väčšinu
úradných vecí aj nahlasovanie úmyslov sa vybavuje
telefonicky. Na svätú omšu o 17:00 prídu: Kňaz,
pani kostolníčka, kantor, 2 miništranti a 23 ľudí
z rodiny, ktorá má úmysel svätej omše. Ak rodina nie
je až tak veľká, môžu pozvať známych alebo susedov.
Na svätú omšu o 18:00 prídu: Kňaz, pani
kostolníčka, kantor, 2 miništranti, kameraman a 15
ľudí z rodiny, ktorá má úmysel svätej omše. Siedmi
ľudia prídu z rodiny, ktorá má adoračný deň. Číslo
domu bude uvedené na farskej stránke.

Adorácia vo štvrtok nebude
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+ Karol Račák (15 r.) a za B pomoc pre
rodinu č. 655 (SH)
priamy prenos
Za uzdravenie chorej mamy č. 104 (SH)

Pon

Féria

Uto

Féria

Poď. za 50 r. manželstva Jozef a Margita
a B pomoc pre rodinu č. 507 (RH)
priamy prenos
Na úmysel celebranta (RH)
detská sv. omša
priamy prenos

Str

Féria

Štv

Féria

Pia

Spomienka na sv. mučeníka Vojtecha

Sob

Féria

Ned

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

Za + Jozef a za duše v očistci č. 293 (SH)
priamy prenos
Za zosn otca Anton Subjak a za vnučku
Izabelu č 489 (RH)
Za + rodičov č. 302 (SH) priamy prenos
Poďakovanie za Božie dobrodenia
a prosba o B. pomoc pre rod č. 157 (RH)
Za zdravie a požehnanie pre krstnú
mamu č. 290 (SH)
priamy prenos
Poď. za 30 r. života Michal č. 663 (RH)
priamy prenos
Za Boží ľud (SH)

priamy prenos

NA DETSKÚ SVÄTÚ OMŠU
nakresli, ako sa Jozef stretol s bratmi. 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
V nedeľu 25. 4.2021 bude zbierka na seminár.

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

Dnes budeme podávať Sväté prijímanie – registrujú
sa rodiny. V týždni budeme spovedať.

V CIRKVI SME PRIVÍTALI

17.4.2021 – Anežka Olašáková
18.4.2021 – Marek Ovšák

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

PÁN SI POVOLAL

Jozef Skorka (+ 50)
Nech ho Pán prijme k sebe
do radosti večného života

OZNAM PRE ANIMÁTOROV

V termíne 6.-10. júla 2021 pripravujeme dedinský
tábor. Kto má záujem pomôcť s prípravou a počas
tábora ako animátor, môže sa prihlásiť
Veronike Kuchťákovej (0951 473 422) alebo
Martinovi Mikolajčíkovi (0949 268 235)
...telefonicky, cez sociálne siete alebo iným spôsobom,
ideálne do piatku 23.4.2021. Animátormi môžu byť tí,
ktorí sú v tomto školskom roku siedmaci a starší.
Prípravný tím tábora

SVIATOSŤ MANŽELSTVA
CHCÚ PRIJAŤ
Miroslav Florek, syn Miroslava a Boženy rod.
Grofčíkovej, bývajúci v Zákamennom
a
Daniela Blašťáková, dcéra Alojza a Janky, rod
Gašperovej, 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 tretí 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 tretí krát

OPATRENIA OD 19.4.2019
Počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom
priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť
koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy
priestoru určeného pre návštevníkov. Ak táto plocha
nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6
návštevníkov.
Do
počtu
zúčastnených
sa
nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej
osoby.
Z uznesenia vlády vyplýva, že pri ceste na pohreb
blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst sa
nevyžaduje test. Rovnako nebude vyžadovaný ani na
vstup na bohoslužbu. S účasťou verejnosti boli
verejné bohoslužby doteraz zakázané od 1. januára
2021. Ich konanie sa riadi Covid automatom.
Uznesenie vlády zo 16. apríla 2021
Vyhláška 186 / Vyhláška 187

