LIST REKTORA
KŇAZSKÉHO SEMINÁRA
Bratia a sestry!
Slávime Nedeľu

Dobrého pastiera, ktorá je
Svetovým dňom modlitieb za kňazské a rehoľné
povolania. Pán Ježiš povedal: „Ja som dobrý
pastier“, napriek tomu ho ukrižovali, ale Boh ho
vzkriesil z mŕtvych a dal nám nádej Božích detí,
že v jeho mene môžeme byť spasení. O týchto
výrokoch dnes uvažujeme v čítaniach a evanjeliu
dnešnej nedele. Na príklade sv. Petra v prvom
čítaní vidíme aj priamosť a nebojácnosť dobrého
pastiera pri ohlasovaní pravdy evanjelia.
Prežívame dobu, v ktorej sa akoby nanovo
preverujú osobnostné predpoklady dobrých
pastierov. V čase pandemických obmedzení sme
mali možnosť vidieť vynaliezavosť a šikovnosť
mnohých dobrých pastierov, ale i odvahu a
nebojácnosť, keď šlo o pravdu a dobro veriacich.
Kiežby spoločnosť vždy mala dobrých,
obetavých a múdrych duchovných pastierov. A
za to sa nám treba modliť. Kňazský seminár je
tým miestom, kde podľa slov Svätého Otca
Františka dozrieva „sen o povolaní“ a
uskutočňuje sa u každého bohoslovca. V zmysle
jeho posolstva môžeme povedať, že podľa
príkladu sv. Jozefa, aj každý bohoslovec
prechádza etapami svojho povolania: najskôr
musí nebojácne urobiť rozhodnutie, zmeniť
svoje plány, darovať sa a naučiť sa v tichu
počúvať Božie vnuknutia. Každý povolaný vie, že
povolanie dozrieva len pri každodennom
prežívaní vernosti. Táto vernosť povolaniu je
zároveň tajomstvom radosti, a tá ho privádza k
láske, ktorá dáva zmysel životu.

(Pokračovanie v strede)

(Pokračovanie „List rektora“)

17. týždeň
25. apríl 2021

V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v
Spišskej Kapitule sa na kňazstvo pripravuje 34
seminaristov. Do prvého ročníka sa hlási 7
nových uchádzačov. V júni bude vysvätených 5
novokňazov a 2 diakoni. Pamätajme na nich v
modlitbách.
Milovaní bratia a sestry! Spájame sa s vami v
modlitbách vešpier a korunky prostredníctvom
Rádia Lumen i pri svätých omšiach vysielaných z
našej kaplnky vo štvrtky večer. Myslíme na
všetkých dobrodincov aj pri adoráciách a
osobných modlitbách. Ďakujeme vám za vašu
priazeň a podporu!
Peter Majda
Rektor kňazského seminára

VTIPY
Zákazník sa dohaduje s umelcom o cene jeho
plátna. Maliar požaduje vysokú sumu. Zákazník
sa ohradí:
„Majstre, vy žiadate takú sumu, akoby ste boli už
dvesto rokov po smrti.“
Vo Vatikáne bol raz na diplomatickej návšteve
neveriaci prezident. Pápež ho zobral na
prechádzku do vatikánskych záhrad. A keďže sa
prezident veľmi nerozumel do náboženských
vecí, radšej zaviedol reč na veci obyčajné
a položil pápežovi otázku: „Vaša svätosť, všetko
je tu také krásne a upravené. Koľko ľudí vlastne
na tom pracuje?“ Pohotový pápež odpovedá:
„Odhadujem, že asi polovica“
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

Informačný list farnosti Novoť

ÚRAD PASTIERA V CIRKVI
DOBRÝ PASTIER,

Pán, Ježiš Kristus zveril
biskupom, nástupcom apoštolov a jedinečným
spôsobom Rímskemu biskupovi, nástupcovi Petra,
poslanie učiť všetky národy a hlásať evanjelium
všetkému stvoreniu, aby sa ustanovila Cirkev, Boží
ľud, ako aj úrad pastierov tohto svojho ľudu a bol
naozaj službou, ktorá „sa vo Svätom písme významne
nazýva „diakonia” čiže služba”.

Táto služba čiže diakonia smeruje predovšetkým k
tomu, aby sa v celom cirkevnom organizme vždy viac
a viac vytváralo spoločenstvo, aby pevnelo a
prinášalo obdivuhodné plody. Tak ako Druhý
vatikánsky koncil jasne učil, tajomstvo Cirkvi sa
prejavuje
v
mnohorakých
výrazoch
tohto
spoločenstva pod jemným vplyvom Ducha Svätého.

Duch Svätý totiž Cirkev „privádza k všetkej pravde
(porov. Jn 16, 13) zjednocuje v spoločenstve a službe,
dáva jej a vedie ju rozmanitými hierarchickými
a charizmatickými darmi..., stále ju obnovuje a vedie k
dokonalej jednote s jej Ženíchom”. Preto ako tvrdí
ten istý koncil, “do Cirkvi sú plne začlenení tí, ktorí
majú Kristovho Ducha, prijímajú celé jej zriadenie a
všetky prostriedky spásy v nej ustanovené a v jej
viditeľnom organizme sa totiž s Kristom, ktorý ju cez
Najvyššieho veľkňaza a biskupov riadi, spájajú
zväzkami vyznania viery, sviatostí a cirkevného
riadenia, ako spoločenstva”.
Ján Pavol II.
Redakčný výber z konštitúcie o rímskej kúrií

SVIATOSŤ MANŽELSTVA
CHCÚ PRIJAŤ

26. apríl – 2. máj 2021
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celodenná adorácia 30.4.2021

Na česť Ducha Svätého (RH)
priamy prenos

Pon

Féria

Voľný úmysel (RH)

Uto

Féria

+ Mária Mozgová a ÚP č. 657 (SH)
priamy prenos
Na úmysel celebranta (RH)
detská sv. omša
priamy prenos

Str
Štv

Féria
Sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny
a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy

+ Alojz Bulvasňák (20 r.) č. 411 (SH)
priamy prenos
Poď za Božie dobrodenia a prosba
o zdravie a B pomoc pre rod č. 984 (SH)

Sob

Pia

Ned

Féria
Ľubovoľná spomienka sv. Jozefa,
robotníka
PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Poď. za 20 r. manželstva a B pomoc pre
rodinu č. 575 (RH)
priamy prenos
Voľný úmysel (RH)

Dnes je zbierka na seminár
SK52 0900 0000 0001 0138 0460
variabilný symbol: 412050892

Poď. za 60 r. a B pomoc a zdravie pre
rodinu č. 738 (SH)
priamy prenos
Za + syn Milan (RH)
priamy prenos

Dnes budeme podávať Sväté prijímanie
od 14:00 do 16:00 v kostole.
Registrujú sa rodiny. V týždni budeme spovedať.

sobáš: Miroslav Florek

a Daniela Blašťáková

Voľný úmysel (RH)
Voľný úmysel (RH)
Za Boží ľud (SH)

priamy prenos

NA DETSKÚ SVÄTÚ OMŠU
nakresli, ako sa Jozef ukázal bratom. 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 CIRKVI SME PRIVÍTALI
25.4.2021 – Michal Buľák

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

SVIATOSŤ MANŽELSTVAPRIJALI
17.4.2021
Jozef Fafaľák a Martina Bulvasňáková
24.4.2021
Michal Todorov a Natália Ciompová.

CELODENNÁ ADORÁCIA

V piatok 30. apríla pripadá na našu farnosť
celodenná adorácia. Na farskej stránke bude
registrácia. (prečítajte si, prosím, inštrukcie)

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 tretí krát
*** *** ***
Patrik Zavoďančík, syn Floriána a Heleny rod.
Durčákovej, bývajúci v Novoti
a
Katarína Škamorová, dcéra Jána a Ľudmily rod.
Pidičákovej, bývajúca v Oravskej Lesnej
Ohlasujú sa prvý krát

VIA LUCIS – CESTA SVETLA
INFORMÁCIA A POZVÁNKA

V predošlom čísle FARNÍKA bolo vysvetlené, čo je
to cesta svetla, ako vznikla a ako sa ju máme
modliť. Túto nedeľu o 17:00 hodine bude
v priamom prenose modlitba VIA LUCIS, ktorú
sme pripravili pre našu farnosť.
Mladí divadelníci

ÚČASŤ NA SV. OMŠI V EXTERIÉRI

Aktuálne vyhlásenia určujú koncentráciu ľudí
v interiéri. Od ďalšieho týždňa plánujeme umožniť
veriacim zúčastňovať sa svätej omše tak, že
v interiéri bude zachovaná určená koncentrácia
a v exteriéri budú môcť byť ľudia zo spoločnej
domácnosti v skupinách pri zachovaní rozostupov.
V prípade menšej vzdialenosti ako je 5m treba mať
rúško alebo respirátor.
(podľa vyhlášky ZZ_2021_138_20210419)

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

