BUDEME MAŤ

(pokračovanie Budeme mať krížovú cestu)

KRÍŽOVÚ CESTU

Na stretnutí hospodárskej rady farnosti
31. mája 2021 sme okrem iných vecí
otvorili dosť významnú tému ohľadne
realizácie krížovej cesty.

Vybudovanie krížovej cesty je záležitosť, ktorá
sa nedá robiť narýchlo, bez hľadania najlepších
možností a bez širšej spolupráce viacerých
farníkov.

Chcem tiež zdôrazniť, že vybudovanie krížovej
cesty musí mať súhlas biskupa a rovnako aj
požehnanie krížovej cesty má vykonať biskup
(alebo biskupom poverený kňaz, napríklad pán
dekan alebo vikár).

Keď

budeme mať konkrétnu predstavu a
predbežný plán krížovej cesty, požiadam
biskupský úrad o stanovisko k tejto otázke.

V prvom rade je potrebné, aby sme našli vhodné
miesto. Viacerí členovia hospodárskej rady
farnosti mali predstavu, žeby záver krížovej
cesty mohol byť na Modlovke.

Tejto otázke sa budeme venovať aj na stretnutí
pastoračnej rady najbližšiu stredu.

V tejto fáze prípravy krížovej cesty vás chcem
pozvať k tomu, aby sme sa modlili a vyprosovali
Božie požehnanie pre toto plánované dielo, a tiež
(pokračovanie v strede)

ak by mal niekto nejaké iné návrhy, rád tieto
návrhy prijmem a budeme sa nimi zaoberať, aby
sme vybrali čo najlepšiu alternatívu.

23. týždeň
6. jún 2021
Informačný list farnosti Novoť

Krížová cesta by mala byť na pokojnom mieste,
ktoré bude mať vhodnú pozíciu na to, aby sme
mohli či už spoločne, alebo individuálne
rozjímať o tajomstvách Kristovho spásonosného
utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania.
SH a Hosp. rada farnosti

KŇAZSKÁ VYSVIACKA
19. júna 2021 o 10:00 hod
v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule

PRIMIČNÁ SVÄTÁ OMŠA
V

ORAVSKEJ LESNEJ

20. júna 2021 o 10:30 hod. v kostole sv. Anny.
Novokňaz Lukáš Briš.

STRETNUTIE
PASTORAČNEJ RADY FARNOSTI
bude v stredu 9.6.2021 o 19:00 hod. Svoje
otázky a podnety týkajúce sa tejto oblasti môžete
adresovať členom pastoračnej 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

ÚPLNÉ SEBADAROVANIE
Na
dosiahnutie šťastia
netreba
pohodlný život ani veľký majetok, ale
milujúce srdce, ako je srdce Kristovo.
Stvorení pre lásku a pre nebo
„Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý!“ (Lv 19,
2). Kniha Levitikus nám pripomína milosť a cieľ
každého veriaceho. Svätosť vyrastá z osobného
vzťahu s Bohom, z lásky k Cirkvi a ku všetkým
ľuďom.
Kristus prítomný v Cirkvi
Skutky apoštolov nám pripomínajú, že ten istý Ježiš, s
ktorým apoštoli žili, jedli a znášali únavu všedného
dňa, je i dnes naďalej prítomný vo svojej Cirkvi.
Kristus je v nej prítomný nielen preto, že z trónu
milosti a slávy, ktorým je jeho vykupiteľský kríž
(porov. Kol 1, 20), stále priťahuje k sebe všetkých
veriacich, tvoriac tak so všetkými ľuďmi jedno Telo,
ale aj preto, že je jedinečným spôsobom stále
prítomný v čase ako Hlava a Pastier, ktorý
neprestajne učí, posväcuje a riadi svoj ľud. Táto jeho
prítomnosť
sa
uskutočňuje
prostredníctvom
služobného kňazstva, ktoré ustanovil v lone svojej
Cirkvi. Každý kňaz bol vyvolený, posvätený a vyslaný,
aby vyžaroval prítomnosť Krista, ktorého je pravým
reprezentantom a vyslancom.
porov. Kongregácia pre klérus, Direktórium pre službu a
život kňazov Tota Ecclesia, 31.1.1974, bod 7

SVIATOSŤ KRSTU PRIJALI

7. – 13. jún 2021
Pondel.
18:00
6:30
Utorok
18:00
14:00
Streda
18:00
6:30
Štvrtok
18:00
6:30
Piatok
18:00

+ Miroslav Prokop č. 444 (RH)
Za zdravie pre Milana a B. pomoc pre
rodinu č. 100 (RH)

7:00
8:30
Nedeľa
10:30

Nech Pán Boh posilňuje rodičov, aby ich dobre vychovali

Pon

Féria

Uto

Féria

Str

Féria
Féria
Večerná sv. omša zo slávnosti
SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO
SRDCA JEŽIŠOVHO
Spomienka Nepoškvrneného Srdca
Preblahoslavenej Panny Márie
JEDENÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Poď. za 85 r. života BP pre Agnešku č. 36
(SH)
Na úmysel celebranta (RH)
detská sv. omša
priamy prenos

Štv

Za + Jozef Rončák č. 1019 (SH)
Poď. za uzdravenie (5 r.) a za tých čo ma
sprevádzali modlitbou č. 700 (SH)

Sob

+ Albín Blahút č. 175 (RH)
Za + Zdenka Smolárová a ÚP č. 699 (RH)
Poď. za 50 r. Anton Vojtkuliak a BP pre
rodinu č. 143 (SH)
priamy prenos

7:00
Sobota

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

Poď. za 70 r. Jozef a za duše v očistci
č. 137 (SH)
Na úmysel celebranta (RH)

Za Bp a B pomoc pre manžela a syna
Antona č 473 (RH)
Za Boží ľud (SH) Obetné dary 4
Služba lektorov skup. 3 priamy prenos

NA DETSKÚ SVÄTÚ OMŠU
nakresli dvere natreté po bokoch a hore
krvou a v strede kríž. Obrázky môžete dať
v stredu v škole. Sväté omše sa dajú pozrieť aj
neskôr na farskej stránke. Žrebovať budeme po
sv. omši.
RH

POŽEHNANIE MAMIČIEK
PRED PÔRODOM

bude 13.6.2021 po druhej svätej omši.

6. jún 2021 Tadeáš Pidík
Peter Poleta

Pia

Ned

SVIATOSŤ MANŽELSTVA PRIJALI

5. jún 2021
Jakub Kordiak a Simona Kuchťaková

Sprevádzajme novomanželov modlitbami

MANŽELSTVO CHCÚ PRIJAŤ

Ľubomír Dulík, syn Jána a Daniely rod. Kravákovej,
bývajúci v Lokci a
Jana Fafaľáková, dcéra Emila a Márie, rod Florkovej,
bývajúca v Novoti druhý krát

AKO VYUŽIŤ POUKÁŽKY
NA PÚŤ DO SVÄTEJ ZEME

Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní modlitby
Jesu dulcissime – Najmilší Ježišu predpísanej na
slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho môže
získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

ÚPLNÉ ODPUSTKY

Tento piatok 11.6.2021 sa môžu večer po sv.
omši zísť ľudia, ktorí sa nahlásili na púť do sv.
zeme, ale táto púť sa nekonala a namiesto toho
dostali poukážky. Tieto poukážky platia do
konca augusta a pokúsime sa nájsť nejaké
vhodné spoločné riešenie.
SH

SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB

VTIPY

za posväcovanie kňazov je v piatok 11.6.2021

POZOR ZMENA SOBÁŠNEJ NÁUKY
V sobotu 26.6. o 9.00 hod. náuka nebude ale
náuka K1 bude v piatok 25.6. o 19:00 h. Ak
táto zmena niekomu nevyhovuje, individuálny
termín dohodneme telefonicky.
RH

ENCYKLIKA FRATELLI TUTTI
ktorú napísal svätý otec František o bratstve a
sociálnom priateľstve je už v plnom znení
uverejnená na internete na stránke WWW.KBS.SK

Na diskotéke vraví mladík blondínke:
- Slečna, vymeňme si telefóny.
- Radšej nie, ja som so svojím spokojná.
Na slávnostnej večeri sedeli pri sebe kňaz
a rabín. Kňaz chcel trošku podpichnúť do
rabínskej konzervatívnosti a opýtal sa: „Rabín,
kedy ochutnáte bravčovinku?“
Pohotový Rabín odpovedá:
„Na vašej svadobnej hostine, otče!“
- Jožko, aké si mal vysvedčenie?
- O tri facky lepšie ako vlani.

