DÁTUM ODPUSTOVEJ SLÁVNOSTI
Čas

veľmi rýchlo uteká a dôležité veci si radi
plánujeme
dopredu. Zverejňujeme dátum
odpustovej slávnosti:

odpustovú slávnosť sme naplánovali
na 5. september

Dátum

odpustovej slávnosti ovplyvnila aj
plánovaná návšteva Svätého Otca, pápeža
Františka. Verím, že aj veriaci z našej farnosti
majú túžbu po osobnej účasti na stretnutí so
svätým otcom.
Požiadal som diecézneho administrátora
mons. Jána Kuboša, aby na tento deň udelil
možnosť získať úplné odpustky. Otec biskup
tejto žiadosti vyhovel svojím listom zo dňa
9.7.2021, číslo 717/2021-2257/Zu.
Na získanie odpustkov je potrebné prijatie
sviatosti zmierenia, prijatie Eucharistie,
modlitba na úmysel Svätého Otca a je potrebná
úctivá návšteva chrámu, modlitba Otče náš a
Vyznanie viery. Odpustky samozrejme môžeme
získať aj „IPSA DIE“ (v deň slávnosti - 8. sept.)

Pred

odpustovou slávnosťou plánujeme,
podobne ako po iné roky, ponúknuť prípravný
duchovný program, ktorý začne v nedeľu 29.
augusta 2021 svätou omšou na Bieránke a
bude pokračovať počas týždňa. Osobitne Vás
chcem povzbudiť k prijatiu sviatosti zmierenia
a využili aj prítomnosť pozvaných kňazov
počas týždňa. Podrobnosti budú zverejnené v
našom farskom časopise.
SH
a pastoračná rada farnosti

(pokračovanie Úprava v liturgickom kalendári)

V dekréte sa píše, že „tradičná neistota latinskej
Cirkvi ohľadom totožnosti Márie – Magdaléna,
ktorej sa Kristus zjavil po svojom vzkriesení,
Martina sestra či hriešnica, ktorej Pán odpustil
hriechy –, pre ktorú sa rozhodla zapísať na 29. júl
do Rímskeho martyrológia čisto len Martu, našla
riešenie v štúdiách a v poslednej dobe, ako to
dosvedčuje dnešné Rímske martyrológium, ktoré si
v ten istý deň pripomína aj Máriu a Lazára. Okrem
toho v niektorých partikulárnych kalendároch sa v
spomenutý deň slávia všetci traja súrodenci
spoločne“.
Rozhodnutím pápeža Františka, ktorý prijal návrh
predložený Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu
sviatostí, tak bude Všeobecnom rímskom kalendári
odteraz figurovať 29. júl ako „Spomienka sv.
Marty, Márie a Lazára“.
(KBS)

PRÍLEŽITOSŤ NA SLUŽBU
lektorov a nosenie obetných darov

Chcem povzbudiť farníkov, ktorí by sa chceli zapojiť
do vyššie spomenutých služieb, nech dajú o sebe
vedieť. Mohla by vzniknúť štvrtá skupinka lektorov
a možno ďalšie dve skupinky na nosenie obetných
darov pri svätých omšiach ZA BOŽÍ ĽUD. Dajte prosím

o sebe vedieť mailom, SMS, alebo osobne. SH

POZVÁNKA
Pozývame Vás na duchovný a hudobný program a na
modlitbu Lamačských chvál v Zákamennom na
ihrisku na Vyšnom konci v piatok 30. 7. o 18. hod.
Program začne sv. omšou a potom bude nasledovať
„Večer chvál“. Viac informácii na plagáte.
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

30. týždeň
25. júl 2021
Informačný list farnosti Novoť

ÚPRAVA V
LITURGICKOM KALENDÁRI
Svätý Otec rozhodol o niekoľkých úpravách
vo Všeobecnom rímskom liturgickom
kalendári.
Do popredia chcem dať 29. júl, ktorý sa
doteraz slávil ako liturgická spomienka sv.
Marty, bude odteraz spomienkou na trojicu
súrodencov – sv. Martu, Máriu a Lazára.
Dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu
sviatostí, datovaný 26. januára, upravuje
príslušné liturgické texty na 29. júl, ktorý sa
doposiaľ slávil ako liturgická spomienka sv.
Marty. Odteraz sa bude nazývať spomienkou
sv. Marty, Márie a Lazára.
Ako sa vysvetľuje v dekréte, Svätý Otec bral do
úvahy „dôležité evanjeliové svedectvo, ktoré
ponúkla trojica súrodencov v pohostinnosti
Pánovi Ježišovi, v srdečnom načúvaní i vo
viere, že on je zmŕtvychvstanie a život“. „V
dome v Betánii Pán Ježiš zakúsil ducha rodiny
a priateľstva“.
(Pokračovanie v strede)

MANŽELSTVO CHCÚ PRIJAŤ
26. júl – 1. august 2021
Pondel.
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Vo štvrtok bude adorácia od 17:00

Poď. za 20 a 70 r. života a ZBP pre rodinu
(SH)
+ Krištof Serdel (26 r.) a za zosnulých z
rodiny č. 289 (SH)
+ rodičia, + bratia Emil, Serafín a Anton
Subjak č. 472 (SH)
Poď. za 65 r. Jozefína a B pomoc pre
rodinu č. 1023 (SH)
Za duchovné potreby rodiny č. 438 a za
zosnulých z rod. Chromuliak č. 386 (SH)
Marek Prekop a Darina Dibdiaková (SH)
Jaroslav Žulko a Andrea Uradníková (SH)
Poď. za 40 r. manželstva a za duše
v očistci (RH)
Na úmysel celebranta (RH)
Služba lektorov skup. 1
Za Boží ľud (SH) Obetné dary 3

Spoločenstvo Modlitby Matiek vás pozýva na

MODLITEBNÉ STRETNUTIE
v stredu piatok 28.7.2021 po večernej sv. omši

COVID OPATRENIA
Rovnaké ako minulý týždeň

POĎAKOVANIE

Ďakujem prípravnému tímu DŇA RODINY,
obecnému úradu, družstvu Agrokovex Novoť,
všetkým spolupracovníkom a sponzorom, ktorí
sa pričinili, aby sme mohli prežiť toto milé farské
a obecné podujatie. Všetci spolu ďakujeme Pánu
Bohu za to, že držal nad nami ochrannú ruku a že
nám dal pekné počasie, presne na túto akciu.
Fotky a krátky článok nájdete na farskej stránke.
SH

Uto

Spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov
Preblahoslavenej Panny Márie
Spomienka sv. Gorazda a spoločníkov

Str

Féria

Štv

Spomienka sv. Marty, Márie a Lazára
Ľubovoľná spomienka bl. Zdenky Cecílie
Schelingovej, panny a mučenice

Pon

Pia
Sob

Spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

Ned

OSEMNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

VTIPY
Príde chlapík do učtárne v práci a spustí:
- Počujte, dali ste mi o 10 eur menej.
- Vedela som, že prídete, - odvetí úradníčka, - ale keď
som vám minule dala o 100 eur viac, vtedy ste
neprišli.
- Tak...viete, jeden omyl sa dá tolerovať...
- Slečna, - rozčuľuje sa šéf, - stále máte nejaké
súkromné telefonické rozhovory. Blokujete linku,
zanedbávate prácu, jednoducho to takto ďalej nejde!
- Ale to sú všetko služobné hovory! - ohradzuje sa
slečna.
- V tom prípade si neprajem, aby ste našich klientov
ani obchodných partnerov oslovovali
vrabček,
miláčik a mucko!!!

SVIATOSŤ KRSTU PRIJALI

23. júl 2021 Peter Holubčík

25. júl 2021 Sára Sekerášová
Rafael Kuhejda
Nech Pán Boh posilňuje rodičov, aby ich dobre vychovali

Marek Prekop, syn Zdeněka a Heleny rod.
Martvoňovej, bývajúci v Ružomberku a
Darina Dibdiaková, dcéra Emila a Marty, rod.
Kavalierovej, bývajúca v Novoti, tretí krát
*** *** ***
Jaroslav Žulko, syn Jozefa a Márie rod.
Matušiskovej, bývajúci v Liesku a
Andrea Uradníková, dcéra Jána a Viktórie rod.
Kovalčíkovej, bývajúca v Novoti, tretí krát
*** *** ***
Dávid Kubáni, syn Jozefa a Evy rod.
Jantolákovej, bývajúci v Sládkovičove a
Jana Konšová, dcéra Milana a Jany rod.
Balcirákovej, bývajúca v Oravskom Veselom,
druhý krát
*** *** ***
Jozef Janeta, syn Jozefa a Ľudmily rod.
Sochuliakovej, bývajúci v Zákamennom a
Nikola Vlčáková, dcéra Ľubomíra a Jany rod.
Kovaľovej, bývajúca v Novoti, prvý krát
*** *** ***
Tomáš Čič, syn Petra a Jozefíny rod. Janetovej,
bývajúci v Zákamennom a
Kristína Vlčáková, dcéra Sebastiána a Márie
rod. Godišovej, bývajúca v Novoti, prvý krát
Manželské prekážky prosíme nahlásiť na farskom úrade.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA PRIJALI
24. júl 2021

Marek Florek a Simona Judiaková
Filip Mačuha a Kornélia Kovalčíková
Sprevádzajme novomanželov modlitbami

PÁN SI SPOMEDZI NÁS POVOLAL
Mária Michalidesová (51r) pohreb: 19.7.2021
Odpočinutie večné daj jej Pane,
a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji!

