Program biskupskej vizitácie farnosti
Z rozhodnutia spišského diecézneho biskupa Mons. Šefana
Sečku sa v pondelok 2.10.2017 koná biskupská vizitácia
našej farnosti. Program vizitácie je nasledovný:












12.30 návšteva ZŠ MŠ a OcÚ.
13.00 CSS STUDIENKA ( obed a stretnutie
s klientmi v kaplnke).
14.00 návšteva chorého.
15.00 Stretnutie o. biskupa s členmi hnutí a
spoločenstiev v kostole ( Ruţencové spoločenstvá, Spoločenstvo Modlitieb Matiek,
ERKO a iné). Členovia nájdite si čas na toto
stretnutie.
16.00 Stretnutie o. biskupa s členmi FHR,
FPR, Farskej charity vo fare (všetci spoločne).
17.30 Sv. omša vo farskom kostole. Vo sv.
omši bude poţehnanie nového organa, po
sv. omši diskusia veriacich s o. biskupom.
Môţete poloţiť otázky o. biskupovi ohľadom farského ţivota, diecézneho ţivota, nie
celocirkevné otázky typu suspendovaného
arcibiskupa Bezáka a pod. Otázky si môţete
pripraviť aj doma a vloţiť potom do pripravenej krabice v kostole.
Večer po sv. omši a diskusii večera o. biskupa vo fare.

2.Október 2017
V dňoch 20.10. - 22.10.2017 sa budú konať duchovné
cvičenia v pastoračnom centre na Ústí nad Priehradou.
Duchovné cvičenia sú určené pre všetkých členov Zdruţenia
Zázračnej medaily. Začína sa v piatok večer o 17.00 a končí
v nedeľu obedom. Sestry vincentky vás srdečne pozývajú.
Prihlásiť sa môţete emailom: sr.gemma.zzm@gmail.com
alebo p.uč. Súkeníkovej na tel.č.0907607819.
Na nástenke v kostole si môţu členovia ZZM z 5. a
6.skupiny pozrieť nový rozpis, keďţe začali prijímať
kaplnku Panny Márie po tretíkrát. Na kaplnku a materiály
ZZM z poslednej 9.skupiny sa vyzbieralo 130,78 eur. Sestry
vincentky vám vyjadrujú úprimné Pán Boh zaplať za vašu
štedrosť. V tejto skupine je ešte niekoľko voľných miest. Ak
by mal niekto záujem, môţe sa dopísať do zoznamu na
nástenke.
Sestry vincentky oznamujú, ţe začínajú formáciu pre
členov ZZM, ktorí by chceli aktívne patriť do zdruţenia a
zasvätiť sa Panne Márii. Formácia je určená pre farnosti z
Povaţia, ale môţu sa prihlásiť aj iní. Ak by niekto chcel,
bliţšie informácie u p.uč. Súkeníkovej

Členovia SSV si môţu vyzdvihnúť kalendáre a podielové
knihy na rok 2018 u p. Veselovskej v kvetinárstve.
Cena je tak ako vţdy, 5,-eur.
Na prvú sobotu prosíme o premodlievanie ruţenca tieto
ruţe: sv. Jána Krstiteľa, sv. Jána apoštola , sv. Jany z Arku,
sv. Jozefa ochrancu kresť. rodín, sv. Jozefa robotníka.

Rímskokatolícky farský úrad Novoť
tel.: 043 5590 230; +421911 590 230
e-mail: farnost@novot.sk
č.ú. SK62 0900 0000 0000 5417 9595

N ov ot s ký ž ur ná l

Kto splnil Otcovu
vôľu?
Jeţiš v dnešnom evanjeliu hovorí o istom človekovi,
ktorý má dvoch synov, ktorých prosí o pomoc pri práci
vo vinici. Prvý syn mu celkom úprimne povie, čo si o
tom myslí, keď povie: Nechce sa mi. V tejto odpovedi
nachádzam prejav slobody a úprimnosti vo vzťahu
Otec a syn. V tomto postoji je veľká sila.
Boh aj mňa stvoril ako slobodnú bytosť s vlastným
názorom, nechce mať zo mňa otroka, ktorý poslúcha
bez slova a na slovo, s päsťami vţdy zovretými
od hnevu. Nechce zo mňa mať ani sirotu, ktorá sa cíti
utláčaná príkazmi a neslobodná. On túţi mať zo mňa
slobodné Boţie dieťa, ktoré s radosťou v srdci kráča
ţivotom a plní vôľu svojho Otca. Nie preto, ţe „musí“,
ale ţe mu robí radosť byť v Otcovej blízkosti, „uţívať“
si jeho lásku a slobodne sa rozhodovať s vedomím, ţe
mu v úprimnosti srdca povie, čo si myslí, aj to, čo sa
mu nepáči, čo ho zraňuje a čo mu padne ťaţko. Dáva
mi na výber, len túţi, aby som mu dovolil sprevádzať
ma a nerozhodol sa kráčať sám, ale len a len s ním.
Uvedomujem si, ţe Boh počíta s mojím názorom?
Mám s ním taký dôverný vzťah, ţe mu občas poviem
úprimne, ţe sa mi nechce?

2.-8. október 2017

SOBOTA
NEDEĽA

10:00
Poďakovanie za 40 r. ţ. a BP pre č. 402 18:00
Ńa úmysel celebranta (CSS Studienka)

+ brat Štefan a Jozef

06:30

Za zdr a BP pre mamu, za ochranu jej
rodiny a za + syna Miroslava č. 116

18:00

Poďakovanie za 40 r. manţ. A za zdr.
Syna Jána č. 505

07:00

Sobášna sv. omša

15:00

+ rodičia z č. 799

07:00

+ manţel Ján a BP pre rod. 236

08:30

Za Boţí ľud

10:30

Ohlášky:
Ľubomír Čič, syn rodičov Antona a Otílie,
rod. Smolkovej, nar. v DK, bývajúci
v Zákamennom
a
Dominika Vlčáková, dcéra rodičov Štefana a
Zdenky, rod. Laštíkovej
nar. v DK, bývajúca v Novoti.

V cirkvi sme privítali:
Simon Srogoň (* 4.9.2017),

Pamätajme, ţe prvý štvrtok mesiaca je deň modlitieb
za kňazské a rehoľné povolania.

PONDELOK

06:30

UTOROK

18:00

FÉRIA 26. TÝŢDŇA

STREDA

06:30

+ Rodičia Kuchťákoví a + Jozefína
Koryťáková č. 15

Spovedanie pred prvým piatkom: CSS
STUDIENKA : Štvrtok od 9:00, o 10:00 sv. omša.
Farský kostol: spovedanie vo štvrtok aj v piatok
od 16:30. K chorým pôjdeme v piatok od 8:00

SV. FRANTIŠEK ASSISKÝ
SPOMIENKA

ŠTVRTOK

+ rodičia Šimjakoví a Bolekoví a ich
starí rodičia

14:00

FÉRIA 26. TÝŢDŇA

PIATOK

18:00

17:30

SV. ANJELOV STRÁŢCOV
SPOMIENKA

PRVÝ PIATOK

SOBOTA

+ z rod. Godišovej a Konkoľovej a BP

Za duše, na ktoré nikto nepamätá a na
úmysel.

Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 do
sv. omše.

RUŢEMCOVÁ PANNA MÁRIA
SPOMIENKA

NEDEĽA

PONDELOK
UTOROK
STREDA

+ z rodiny č. 139

PIATOK

+ Rodičia Franek a Antušák

ŠTVRTOK

06:30

Za zdr. Pre syna a za BP.

2.-8. október
Anno Sancti Martini 2017

DVADSIATA SIEDMA
NEDEĽA V
CEZROČNOM OBDOBÍ

Lektorská služba (nedeľa, prikázaný sviatok) - skupina: 1II

