POKRAČOVANIE ÚVODNÍKA

Omaľovánka: o týždeň sú TURÍCE

Vieme, že v modlitbe dochádza k zjednoteniu sŕdc, že
modlitba je základ a vedie nás k Bohu. Modlitba je
neodmysliteľnou súčasťou duchovného zbližovania,
napredovania v bratskej láske a jednote. Ježišova
modlitba je stále aktuálnou a časovou výzvou pre
každého, komu je spása duše prvoradá.
O týždeň si pripomenieme zoslanie Ducha Svätého,
narodenie Cirkvi. Je správne, že dnes je Cirkev
otvorená i k starším bratom vo viere, Židom. Ježiš bol
Žid. Apoštoli boli tiež členmi židovského národa. Boh
zvlášť miluje tento národ, a predsa miluje aj všetkých
ostatných, čo úprimne hľadajú jeho pravdu a žijú
podľa jeho prikázaní. Dnešná doba je iná ako tá, keď
sa viedli takzvané sväté vojny, keď sa so zbraňou v
ruke bojovalo o sväté miesta. Boh nás dnes oslovuje a
vedie k tomu, aby sme si boli bratmi, aby sme si
navzájom
pomáhali
všetkými
prostriedkami
dosiahnuť jednotu a spásu všetkých. Aj keď čas, keď
sa splnia slová Pána Ježiša o jednom ovčinci a jednom
pastierovi je v neznámej budúcnosti, veríme
Ježišovým slovám, že sa uskutočnia a my chceme mať
vo svojej dobe (teraz) účasť na tom, aby sme
zjednoteniu napomohli.
Dnes pre vieru v učenie Krista hrozí nebezpečie nie
tak zo strany rôznych vierovyznaní, ale zo strany
tých, čo mylne učia o Bohu, Kristovi, ktorí útočia v
hneve proti pravdám Božím. Sú to sekty. Často sa za
peknými slovami a prísľubmi ukrýva jed. Najmä
mladí neskúsení ľudia podliehajú a ocitajú sa v
hnutiach a skupinách (tu patria aj virtuálne sociálne
komunity), ktoré nimi manipulujú, zneužívajú ich
často na veci pod ľudskú dôstojnosť.
Je potrebné stále sa vracať k Ježišovej veľkňazskej
modlitbe. Modlí sa najmä za dve veci. Prosí Otca, aby
učeníkov, na ktorých bude útočiť „ochránil pred
Zlým“, a aby ich „posvätil pravdou“. Ježiš prosí Otca,
aby zotrvali v jeho učení a v pravde.
Prevzaté z www.vincentini.sk a upravené
(redakčný výber textu)

20. týždeň
16. máj 2021
Informačný list farnosti Novoť

ABY BOLI AJ ONI
POSVÄTENÍ V PRAVDE
Evanjelium dnešnej nedele nám ponúka
prostrednú časť Ježišovej veľkňazskej
modlitby. Ježiš prosí za svojich učeníkov.
Ježiš vedel o slabostiach svojich apoštolov a všetkých

VTIPY

Žiak hovorí: „Pani učiteľka, ja som nevedel, že za
učenie nás žiakov beriete plat. Myslel som si, že si
odpykávate trest.“
Katechétka sa pýta žiakov:
- Kto mi povie, akého hriechu sa dopustili Jozefovi
bratia, keď ho predali?
Trieda mlčí, až sa napokon prihlási syn riaditeľa
daňového úradu:
- Podľa mňa nemali oprávnenie na obchodnú činnosť.
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

nás až do konca sveta. Preto sa za nás modlil.
Uvedomujeme si, že v rámci svojho úradu, postavenia
a okolností doby je správne, že hľadáme správne
cesty.
Je potrebné osobné zaangažovanie sa v Cirkvi a žiť
pred tvárou Boha, plniť si svoje povinnosti nie z
príkazu, ale z túžby po Bohu, po spojení s bratmi a
sestrami pri oslave Boha. Potrebné je otvárať sa
Duchu Svätému, prijímať vo svojom živote dary,
ktoré nám Boh ponúka.
Je potrebné poznať, a teda i študovať históriu.
Objektívne hodnotiť nielen dnešnú dobu, ale i dobu,
keď vznikali ťažkosti, rozchody a odluky. Je pravdou,
že „nestaviame na zelenej lúke“. Máme pred očami
vernosť mučeníkov a vyznávačov. Je tu jednota s
Rímom, pápežský primát, apoštolská postupnosť a
prijímame nové podnety na plnú jednotu, ako ich
napríklad predstavuje pápež Pavol VI. v exhortácii
Evangelii nuntiandi.
(Pokračovanie vzadu)

PÁN BOH SI
DO VEČNOSTI POVOLAL

17. – 23. máj 2021
Pondel.
18:00
6:30
Utorok
18:00
14:00
Streda
18:00
6:30
Štvrtok
18:00
6:30
Piatok
18:00
Sobota
15:00
18:00

Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 do 18:00

Na česť Ducha Svätého (SH)
+Vendelín a +rodičia Jakubjak a Vlčák
(SH)
Za + rodičov a za Božiu pomoc pre
manželstvá z rodín č. 962 (RH)
Za B. pomoc a ochranu pre deti, Biba 23 r.
č. 967 (RH) detská sv. omša
priamy prenos

Poď. za 70 r. ž a BP pre rodinu č. 377 (SH)
+sestrička Tolentina Ratlovská 962(RH)
Za + rodičov a + sestru Martu č. 214 (SH)
Zosn. Stanislav a za modlitebnú skupinu
Archa svätého Rochusa (RH)
Poď za 80 r. Terézia a + Ján a BP pre
rodinu č. 888 (SH)
priamy prenos

Andrej Čič a Margita Judiaková (SH)
Poď. za 85 r. života a BP pre deti a
vnúčatá (RH)

Obidve sväté omše sú s nedeľnou platnosťou

8:00
9:30
Nedeľa
11:30

Za všetky prvoprijímajúce deti
Za rodičov, súrodencov a krstných
rodičov prvoprijímajúcich detí
Za Boží ľud
Obetné dary a služba lektorov: DETI

NA DETSKÚ SVÄTÚ OMŠU
nakresli Útek Mojžiša z Egypta. Obrázky môžete dať
v stredu v škole. Kresliť môže každé dieťa, aj keď
nevidelo detskú omšu cez internet. Sväté omše sa
dajú pozrieť aj neskôr na farskej stránke. Žrebovať
budeme po svätej omši.
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Večer: VIGÍLIA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
SLÁVNOSŤ PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA

PRÍPRAVA NA
PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Slávnosť prvého svätého prijímania je udalosťou
celej farnosti. Preto vás pozývam k vnútornej i
vonkajšej príprave na túto slávnosť. Nech okolie
kostola i naše príbytky sú krásne upratané
a ozdobené, ale tiež pamätajme na svoju dušu.
Nájdime si príležitosť na sviatosť zmierenia a tiež
sa spoločne modlime za deti, ktoré prvýkrát príjmu
Eucharistiu, a za ich rodiny, aby vytrvali vo viere,
a vzmáhali sa v čnostiach.
Počas slávnosti prvého svätého prijímania do
vnútra kostola idú v striktnom slova zmysle len
určení ľudia, ale všetci ostatní môžu byť v okolí
kostola, alebo si môžu pozrieť ktorúkoľvek svätú
omšu v priamom prenose (8:00, 9:30, 11:30), alebo
sa môžu tiež zúčastniť v sobotu dvoch svätých
omší s platnosťou na nedeľu. Priamy prenos bude
dostupný LEN Z FARSKEJ STRÁNKY.
Informácie pre rodiny prvoprijímajúcich detí budem
zverejňovať na farskej stránke v časti „DUCHOVNÁ
SLUŽBA“ na podstránke „SVIATOSŤ OLTÁRNA“. SH a PRF

8.5.2021 Miroslav Prokop
15.5.2021 Zdenka Smolárová

Odpočinutie večné daj im Pane,
a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji!

SVIATOSŤ MANŽELSTVA
CHCÚ PRIJAŤ
Andrej Čič, syn Antona a Otílie rod. Smolkovej,
bývajúci v Zákamennom
a
Margita Judiaková, dcéra Štefana a Marty, rod
Polťakovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa tretí krát
*** *** ***
Peter Vlčák, syn Milana a Antónie rod. Grofčíkovej,
bývajúci v Novoti
a
Miriam Veselovská, dcéra Antona a Renáty, rod
Florkovej, bývajúca v Zákamennom
Ohlasujú sa druhý krát
*** *** ***
Jakub Kordiak, syn Štefana a Marcely rod.
Rapšíkovej, bývajúci v Tvrdošíne
a
Simona Kuchťaková, dcéra Jozefa a Amálie, rod
Frankovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa prvý krát

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.
Prosím sledujte webové stránky farnosti, aby
sme sa prispôsobili aktuálnym opatreniam

