UKONČENIE DIŠPENZU
OD ÚČASTI NA NEDEĽNEJ LITURGII

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne v dňoch 15.
a 16. júna 2021 slovenskí katolícki biskupi zrušili
dišpenz od povinnej účasti na nedeľných
bohoslužbách a prikázaných sláveniach. Ukončenie
dišpenzu platí po 30. 6. 2021. viac na www.kbs.sk

ÚPLNÉ OPUSTKY
Veriaci, ktorý v utorok 29.6. zbožne používa nábožné
predmety (napr.: ruženec, škapuliar, krížik...)
požehnané pápežom alebo biskupom, môže za
zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery.
Veriaci, ktorý od poludnia 28.6. do polnoci 29.6.
navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“
a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Verím, môže za
obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

PETER, TEBE DÁM KĽÚČE...
Keď Pán dáva apoštolom účasť na svojej vlastnej
moci odpúšťať hriechy, udeľuje im aj moc zmierovať
hriešnikov s Cirkvou. Tento ekleziálny rozmer ich
poslania vyjadrujú najmä Kristove slávnostné slová,
ktoré povedal Šimonovi Petrovi: „Tebe dám kľúče od
nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude
zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude
rozviazané v nebi“ (Mt 16,19). Táto „moc zväzovať a
rozväzovať, ktorú dostal Peter, bola daná, ako je
známe, aj kolégiu apoštolov spojenému so svojou
hlavou“. Ježiš udelil Petrovi osobitnú moc: „Moc
kľúčov“, čo znamená moc spravovať Boží dom,
ktorým je Cirkev. Ježiš, „dobrý pastier“ (Jn 10,11),
potvrdil toto poverenie po svojom zmŕtvychvstaní:
„Pas moje ovce“ (Jn 21,15-17). Moc „zväzovať a
rozväzovať“ znamená plnú moc rozhrešovať od
hriechov(KKC 1445), vyhlasovať úsudky vo veciach
učenia viery a vynášať disciplinárne rozhodnutia v
Cirkvi. Ježiš udelil túto plnú moc Cirkvi
prostredníctvom služby apoštolov a osobitne Petra:
jedine jemu výslovne zveril kľúče od Kráľovstva.
KKC 1444 a 553

(pokračovanie 330 krát Bohu vďaka)

26. týždeň
27. jún 2021

Počas

týždňa bude prebiehať prípravný
program. Pozvaní hostia rezbári budú počas
týždňa vytvárať drevené sochy, ktorým potom
nájdeme vhodné miesto.
Zároveň bude prebiehať úprava obce a prípravy
na nedeľnú slávnosť. Tiež vás chcem srdečne
pozvať na program výročia obce, ktorý sa
uskutoční 4. júla 2021 a bude mať takýto
program:
O 10:30 bude slávnostná svätá omša pri ktorej
požehnáme novú obecnú štandardu.
Bolo by pekné, keby sme čím viacerí prišli na
svätú omšu v krojoch, aby sme takto dali najavo,
že v Novoti žili a stále žijú gorali.
Po svätej omši bude čas na obed a občerstvenie.
Kto chce, môže sa ísť občerstviť domov, ale
budeme variť guláš pri obecnom úrade.
Popoludňajší program začne o 14.00 hodine
požehnaním kaplnky a sochy svätého Floriána
pred požiarnou zbrojnicou, a potom už bude
nasledovať kultúrny program, ktorý je
zverejnený na stránkach obce aj na plagátoch.
Teším sa na spoločný čas v priateľskej a
slávnostnej atmosfére o týždeň v nedeľu. Verím,
že vzájomné stretnutia posilnia naše vzťahy,
kultúrny program poteší naše duše a možno nám
prebleskne myšlienka: "Som rád (rada), že žijem
v Novoti."
Radoslav Kozák,
starosta obce Novoť
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

330 KRÁT BOHU VĎAKA
Milí občania a farníci Novote!
Prihováram sa Vám ako starosta

krátko pred
okrúhlym výročím našej obce. Uvedomujeme si
spoločne, že my, ale aj generácie pred nami,
vďačíme Pánu Bohu za toto miesto, na ktorom
stoja naše domy, polia, lúky a lesy, a máme
možnosť užívať všetko, čo nám dobrý Pán Boh
dáva.
Situácia nám neumožnila usporiadať oficiálne
oslavy k 330. výročiu založenia obce v takom
rozsahu ako sme pôvodne plánovali. Program
sme preto postavili na jeden deň a nie na
pôvodne plánované tri, čo znamená, že bude
skutočne atraktívny, a odprezentujú sa v ňom
všetky tváre nášho domova. Oficiálne oslavy sme
po porade s poslancami presunuli na 333.
výročie.
To nič nemení na fakte, že si s vďakou treba
pripomenúť generácie pred nami, ktoré svojou
prácou vytvárali hodnoty - materiálne, kultúrne
i duchovné, obzvlášť to, že máme vieru v Boha.
Sme jedna obecná a farská rodina a preto
oslávme 4. júl ako náš deň, deň hrdých goralov
a novoťských ľudí.
(Pokračovanie v strede)

MANŽELSTVO CHCÚ PRIJAŤ
28. jún – 4. júl 2021
Pondel.
18:00
6:30
9:00
Utorok
18:00
8:00
Streda
18:00
6:30
Štvrtok
18:00
6:30
Piatok
18:00
6:15
7:00
Sobota
7:00
8:30
Nedeľa
10:30

Vo štvrtok bude adorácia od 16:30 do 18:00

Za + Janka Kuchťáková č. 348 (SH)

Pon

Poď. za 62 r. života, + Jozef a Michal
Knapčík č. 384 (RH)
Na úmysel celebranta (RH)

Uto

Poď. za 19 a 45 r. života a za Petra a Pavla
č. 390 (SH)
Za učiteľov a žiakov školy (SH)

Štv

+ rodičia Ján a Helena, + súrodenci Ján
a Jozefína č. 337 (RH)
+ Alojz a jeho rodičov (RH)
+ brat Cyprián a manžel Rafael č. 361
(SH)
+ rodičov Bolekových č. 853 (RH)
+ Anton Žatkuľák (SH) č. 737
Fatimská sobota (RH)
+ rodičov, + starých rodičov a + švagra
Štefana č. 568 (RH)
+ Štefan a Janka (ned. 60 r.) č. 754 (SH)
Na úmysel celebranta (SH)
Za obec NOVOŤ a Boží ľud (SH)
Obetné dary 3
Služba lektorov skup. 3 priamy prenos

Dnes je na konci každej sv. omše je

ZBIERKA

na dobročinné diela Svätého Otca.

PÁN SI POVOLAL
26. jún 2021 Marta Kovalčíková (+ 57)
Nech ju Pán prijme k sebe do radosti večného života

Str

Pia

Večerná sv. omša je zo slávnosti
SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA,
APOŠTOLOV – prikázaný sviatok
Féria
Féria
Sviatok Návšteva preblahoslavej
Panny Márie

Sob

Sviatok sv. Tomáša, apoštola

Ned

ŠTRNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

POŽEHNANIE DEVOCIONÁLÍÍ
bude 4.7.2021 pri všetkých svätých omšiach

NÁVŠTEVA CHORÝCH
Chorých v dedine navštívime 2. júla 2021. Ak sú
nejaké zmeny oproti dlhodobo zaužívanému
stavu, prosím, aby ste to telefonicky oznámili
kňazovi, ktorý daného chorého navštevuje.
DSS Studienka: štvrtok o 9:00 svätá spoveď
o 10:00 sv. omša PRO POPULO (SH)

SVIATOSŤ ZMIERENIA
V pondelok, utorok a stredu 45 minút pred sv.
omšou. Vo štvrtok a v piatok od 16:30 do 18:00
dvaja kňazi.

FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ
Prosíme, aby sa 3.7.2021 modlili ruženec tieto
spoločenstvá:
Sv. Kláry 1. a 3. desiatok
Sv. Košických mučeníkov 2. a 4. desiatok
Sv. Ľudovíta, Francúzskeho kráľa 5. desiatok

Marek Bulvas, syn Feliciána a Anny rod.
Škombárovej, bývajúci v Novoti a
Katarína Smolárová, dcéra Albína a Janky, rod.
Blahútovej, bývajúca v Novoti druhý krát
***
***
***
Andrej Vojčák, syn Antona a Anny rod. Kormanovej,
bývajúci v Bobrove a
Erika Kovaľová, dcéra Štefana a Anny, rod.
Serdelovej, bývajúca v Novoti prvý krát
***
***
***
Anton Kozaňák, syn Antona a Emílie rod. Smolkovej,
bývajúci v Novoti
a Mária Serdeľová, dcéra Františka a Heleny, rod.
Kostolňákovej,
bývajúca v Zákamennom, prvý krát

VTIPY
Človek sa dva roky učí chodiť a rozprávať, a potom
mu povedia: „Sadni si a ticho seď!“
Janko príde domov zo školy a hovorí svojej mame:
- Mami, predstav si, že na vysvečku mám samé
jednotky.
- Vážne?
- Nie, iba si to predstav!

ZÁDUŠNÁ SVÄTÁ OMŠA
ZA BISKUPA MONS. ŠTEFANA SEČKU

Keďže v čase odchodu do večnosti nášho diecézneho
biskupa Mons. Štefana Sečku sme sa kvôli
pandemickým opatreniam nemohli s ním rozlúčiť pri
účasti väčšieho počtu ľudí, diecézny administrátor
Mons. Ján Kuboš oznamuje, že zádušná svätá omša za
spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku
bude slávená v sobotu 10. júla 2021 v Katedrále sv.
Martina v Spišskej Kapitule so začiatkom o 10.00 hod.
Po nej bude procesia k jeho hrobu na cintorín.
Pri tejto príležitosti si pripomenieme jeho nedožité
68. Narodeniny, a tiež aj 120. výročie kňazskej
vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.

