MISIJNÝ PRÍKAZ

Misijný príkaz – pokračovanie

ŠTYRI POVELY

„Choďte“ – pohnite sa
Nemôžete očakávať, že ľudia prídu za vami, ale ste
to vy, keď si uvedomíte to bohatstvo, ktoré Vám
bolo zverené, tak si ho nebudete môcť nechať pre
seba. Musíte ísť do sveta, pohnúť sa, aby ste ho
zaniesli ostatným. Pripomeňme si, že Izraeliti
neboli misionármi. Čakali, že to budú iné národy,
ktoré prídu do Jeruzalema. Tu Ježiš očakáva opačný
pohyb. Nie sú to iné národy, ktoré majú prísť, ale
ste to vy, ktorí máte ísť a doniesť tento dar pre celý
svet.
„Urobte“ učeníkmi všetkých ľudí
Učeník je ten, kto žije vedľa svojho majstra. Musí si
osvojiť jeho zmýšľanie, jeho spôsob života. Preto
Ježiš, keď si vyvolil učeníkov aby boli s ním a
potom ich poslal kázať. Ale prvý dôvod, pre ktorý
povoláva učeníkov je ten, aby boli s ním. Aby sa
naučili byť po jeho boku a stotožnili sa s jeho
hodnotami a jeho životom. Ježiš totiž nie je
doktrína, ale konkrétna osoba, ktorá sa musí
počúvať, ako hovorí. Títo učeníci sú poslaní do
všetkých národov. Izrael bol nazvaný Svetlom
sveta. Teda už v Starom zákone si Izrael musel byť
vedomý tohto poslania, a že je v službe iným
národom. Nemal dominovať iným národom. Nebol
privilegovaný na to, aby ho všetci obdivovali a boli
mu všetky ostatné národy podriadené. Nie! Izrael
bol povolaný byť služobníkom života iným
národom. Aj Abrahám je požehnaním pre všetky
národy. Učeníci sú poslaní získavať ďalších
učeníkov.
„Krstite“
Učeníci majú zjaviť všetkým život Boha, teda
snažiť sa, aby všetci ľudia prijali lásku, Ducha
ktorého Kristus priniesol na tento svet.
(Pokračovanie v strede)

„Naučte“ zachovávať všetko,
čo som vám prikázal
Ježiš prikázal iba jedinú vec: milovať. Neposlal učiť
doktrínu, ale žiť novým spôsobom. Budú ho učiť
tak, ako to urobil Ježiš – predstavujúc seba samého
s novým vteleným životom. To isté majú urobiť
učeníci vo svete. Evanjelium sa končí slovami: „Ja
som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“
„Boh s nami“, meno Emanuel, je nám známe. Boh
Izraela je ten, ktorý sprevádza svoj ľud. „Ja budem s
vami“ – opakoval to mnoho krát v Písme.
Keď volal Mojžiša a on sa necítil hoden tejto úlohy,
tak Pán ho povzbudzuje: „Ja budem s tebou.“ Jozue
ktorý mal voviesť Izrael do prisľúbenej krajiny, má
strach, pretože úloha ktorá mu je zverená
prevyšuje jeho sily ale Boh ho povzbudzuje: „Ja
budem s Tebou“. Navyše titul Boha, ktorý „Je s
nami“ je skutočným menom, ktoré si Boh dal. Keď
sa totiž zjavil Mojžišovi v horiacom kre a vyslovil
svoje vlastné meno povedal: „Eje ašer eje“ – čo v
preklade neznamená „Som, ktorý som“ ale „Ja som“
– som stále po tvojom boku.“ To je meno Boha
Izraela – ten, ktorý je stále po boku.
Zdroj: Fernando Armellini Santissima Trinità
Preklad: ThLic. Marek Iskra
Redakčný výber textu a úprava SH

STRETNUTIE HOSPODÁRSKEJ RADY FARNOSTI
bude v pondelok 31.5.2021 o 19:00. Svoje otázky
a podnety týkajúce sa tejto oblasti môžete adresovať
členom hospodárskej rady.
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

22. týždeň
30. máj 2021
Informačný list farnosti Novoť

MY KRESŤANIA VERÍME
V BOHA TROJICU
Slovo

TROJICA sa v Písme priamo

nenachádza,

ale učenie o jednom Bohu v
troch osobách možno vidieť v mnohých statiach,
ktoré učia o jedinom Bohu, o Kristovom božstve
a o Duchu Svätom, ktorému sa klaniame rovnako
ako Bohu Otcovi a Synovi. Trojicu vidíme
odkrytú a zjavenú postupne, nepriamo,
rozličnými spôsobmi.

Cirkevní

otcovia a učitelia tieto state nazývali
„teofánia“, napríklad v knihe Genezis Boh vedie
vnútorný dialóg a hovorí v množnom čísle, keď
Boh pre seba používa viaceré mená alebo tituly.
Tieto mená v sebe nesú náznak toho, že niekto
niekoho posiela, niekto je poslaný a že existuje
medzi nimi určitý vzťah - presne ako to vidíme v
náuke o Trojici.

V texte dnešného evanjelia je asi najvýraznejším
spôsobom spomenutá svätá Trojica.

Odporúčam všimnúť si aj: Mt 3, 16,
Lk 1, 30 – 35 1Pt 1, 12

Mk 12,29,
SH

Od pondelka by mali byť zmenené pravidlá účasti
na svätej omši. Pozrite prosím WEB.

MANŽELSTVO CHCÚ PRIJAŤ
31. máj – 6. jún 2021
Pondel.
18:00
6:30
Utorok
18:00
14:00
Streda
18:00
6:30
8:30
Štvrtok
18:00
6:30
Piatok
18:00
6:15
7:00
Sobota
16:00
7:00
8:30
Nedeľa
10:30

Za + Ján Pidík a BP pre rodinu č. 334 (SH)
Voľný úmysel (SH)
+ manžel Jozef a vnuk Jakub č. 616 (RH)
Na úmysel celebranta (RH)
detská sv. omša
priamy prenos

Vo štvrtok bude adorácia od 16:30 do 18:00
po večernej sv. omši Eucharitická procesia

Pon

Féria

Uto

Spomienka na sv. Justína, mučeníka
Féria
Večerná sv. omša zo slávnosti
SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO
KRISTOVHO TELA A KRVI
prikázaný sviatok

Str

Poď za 20 rokov manž. č. 212 (SH)
Voľný úmysel (RH)
Voľný úmysel (RH)

Štv

Za dar zdravia pre Klárku č. 403 (SH)
Voľný úmysel (RH)

Sob

Poď. za 45 r. manželstva Štefan a Oľga
a požehnanie pre rodinu č. 1003 (SH)
priamy prenos
Fatimská sobota (RH)
Voľný úmysel (RH)

Ned

Sobáš: Kordiak a Kuchťaková

(F. Trstenský)

Na úmysel celebranta (RH)

Voľný úmysel (RH)

Za Boží ľud (SH) Obetné dary 3
Služba lektorov skup. 2 priamy prenos

NA DETSKÚ SVÄTÚ OMŠU
nakresli Desať Egyptských rán. Obrázky
môžete dať v stredu v škole. Sväté omše sa dajú
pozrieť aj neskôr na farskej stránke. Žrebovať
budeme po sv. omši.
RH

POŽEHNANIE DEVOCIONÁLÍÍ

bude 6.6.2021 pri všetkých svätých omšiach.

Pia

Féria
Spomienka na sv. Bonifáca,
biskupa mučeníka
DESIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

NÁVŠTEVA CHORÝCH
Chorých v dedine navštívime 4. júna 2021. Ak sú
nejaké zmeny oproti dlhodobo zaužívanému
stavu, prosím, aby ste to telefonicky oznámili
kňazovi, ktorý daného chorého navštevuje.
Vo štvrtok svätá spoveď o 9:30 a svätá omša
o 10:30 (SH) v DSS. Sviatosť zmierenia pred
prvým piatkom v „predkovidovom“ režime.
(sledujte prosím WEB)

POĎAKOVANIA
Ďakujem pánovi kaplánovi, rodičom, učiteľom,
Burizónu, miništrantom, upratovacej skupine aj
obci za pomoc s prípravou slávnosti prvého
svätého prijímania. Sprevádzajme naše
ratolesti modlitbou, povzbudením a dobrým
príkladom.
Ďakujem všetkým zaangažovaným za nové alby
pre miništrantov.
SH

Jakub Kordiak, syn Štefana a Marcely rod.
Rapšíkovej, bývajúci v Tvrdošíne a
Simona Kuchťaková, dcéra Jozefa a Amálie, rod
Frankovej, bývajúca v Novoti tretí krát
*** *** ***
Ľubomír Dulík, syn Jána a Daniely rod. Kravákovej,
bývajúci v Lokci a
Jana Fafaľáková, dcéra Emila a Márie, rod Florkovej,
bývajúca v Novoti prvý krát

INFO O DEDINSKOM TÁBORE
Oprava chyby v prihláške na tábor
Dedinský tábor bude 6. – 10. júla 2021
Ostatné info na farskej stránke

V CIRKVI SME PRIVÍTALI

22.5.2021 – Lukáš Poničan
29.5.2021 – Karin Kormanová
...nech je ich život Bohu na slávu, svetu na osoh,
rodičom na radosť a im na spásu

SVIATOSŤ MANŽELSTVAPRIJALI
22.5.2021
Andrej Čič a Margita Judiaková

Sprevádzajme novomanželov modlitbami

ÚPLNÉ ODPUSTKY

Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní (speve) hymnu
Tantum ergo – Ctime túto sviatosť slávnu, môže za
zvyčajných podmienok získať úplné opustky.

Prosíme, aby sa na FATIMSKEJ POBOŽNOSTI
5.6.2021 modlili ruženec tieto spoločenstvá:
Sv. Jozefa robotníka 1. a 3. desiatok
Sv. Jozefa, ochrancu kresťanských rodín 2. a 4. des.
Sv. Justína 5. desiatok

HÁDANKA
Keď sa modlíme litánie, ako sa odpovedá?
Najsvätejšia TROJICA oroduj za nás alebo orodujte za nás?
(iman dan as julimz)

