Modlitba detí pri štedrovečernom stole:
Ďakujeme, Otče milý,
vo vianočnej slávnej chvíli,
za to, že sme mohli zas´
dožiť tento svätý čas.
že môžeme oslavovať,
Krista Pána zvelebovať
dnes v deň Jeho narodenia,
v deň záchrany a spasenia.
Prijmi, Pane, naše chvály
hoc´ nás je len hlúčik malý,
ale hlúčik, čo Ťa ľúbi
tak ako málokto z ľudí!
Spievame a modlíme sa,
z Písma Tvojho učíme sa,
deti Tvoje veľké, malé.
Nech Ti všetko slúži k sláve!
Amen.

Otcovo požehnanie:
Bože a Otče náš,
ďakujeme ti za tieto chvíle,
kedy môžeme byť všetci spolu.
Ďakujeme ti za toto jedlo,
ktoré je štedré a chutné.
Ďakujeme ti za Vianoce,
kedy môžeme osláviť narodenie Pána Ježiša
a jeho lásku k nám.
Prosíme ťa,
aby si požehnal nás,
toto jedlo, aj tých, ktorí nám ho pripravili,
a aj chvíle, ktoré spolu prežijeme,
aby sme všetci otvorili svoje srdcia tvojej láske
a navždy boli darom jeden pre druhého.
Amen.

23.December 2018
Na budúcu nedeľu budeme po sv. omšiach zapisovať
úmysly na mesiac január.

N ov ot s ký ž ur ná l

Zajtra večer, 30 minút pred polnočnou sv. omšou sa budú
v kostole spievať koledy. Nezabudnime na túto
sv. omšu prísť v tradičných krojoch.
Na sviatok Narodenia Pána (25.12) vás pozývame na
jasličkovú pobožnosť, ktorá bude v kostole o 16:00
Na sviatok sv. Štefana (26.12.) bude o 10:30 tzv.
kolednícka sv. omša, obetovaná za všetkých koledníkov.

Požehnávanie príbytkov bude 27. a 28.12.2018 od
9:00 do cca 17:00. Budeme pokračovať tam, kde sme
skončili minulý rok
Koledovanie Dobrej Noviny bude 27.12. od 13:00. Kto
chce prijať koledníkov, nech si vezme papier Dobrej
Noviny v kostole vzadu za lavicami a nalepí si ho na
viditeľné okno svojho domu.
V sobotu bude pre všetkých koledníkov „pokolednícky
ples“. Ktorý začne sv. omšou v kostole o 13:00.
Po sv. omši bude program pokračovať v Kulrúrnom dome
aţ do 18:00.
25. 12. a 26. 12. je moţnosť prísť sa pokloniť Jezuliatku
v jasličkách, vţdy od ranných sv. omší do večera 18:00
V nedeľu 30.12. bude pri sv. omši o 10:30 poboţnosť zaa
poďakovanie Pánu Bohu za uplynulý rok, a tieţ tu bude
čítaná hospodárska a pastoračná štatistika farnosti.
Na sviatok Svätej rodiny bude kaplnka odovzdaná do prvej
rodiny. Ak by mal ešte niekto záujem prijímať kaplnku
Panny Márie, môţe sa zapísať vzadu v kostole na papier.
Rímskokatolícky farský úrad Novoť
tel.: 043 5590 230; +421950 626 642
e-mail: farnost@novot.sk
č.ú. SK62 0900 0000 0000 5417 9595

Stretnutie
V dnešnú nedeľu som svedkom stretnutia dvoch výnimočných ţien. Ich ţivot sa navonok ničím nelíšil od
ľudí v ich okolí. Sú výnimočné svojím vnútorným ţivotom, v ktorom Boh má prvé miesto. Obe nosia pod
svojím srdcom dieťa, obe synov, obe sú Bohom poţehnané! Z obyčajného stretnutia príbuzných v prítomnosti
Boha, urobili tieto ţeny niečo neopísateľné. Môj ţivot
sa mi tieţ môţe zdať príliš obyčajný a všedný. Stále sa
opakujúce povinnosti v domácnosti, navarené sa zje,
upratané sa rozhádţe, vypraté sa zašpiní; tie isté tváre
na pracovisku, opakujúce sa rutinné práce, tabuľky,
paragrafy; malta, tehly, páľava počas dňa; vysávač a
vedro s metlou a veľa miestností; trpezlivé čakanie na
pomoc sestričky alebo lekára v nemocnici; udrţiavanie
poriadku vo svojich veciach, vo svojej izbe... Práve cez
takéto maličkosti všedného dňa môţem sprítomňovať
Krista vo svete, lebo on túţi byť so mnou, v mojom
srdci, v kaţdom momente, ktorý preţívam. Aj Máriin a
Alţbetin ţivot bol úplne obyčajný. Lenţe oni ho posvätili Jeţišovou prítomnosťou a pôsobením Ducha Svätého. A toto je aj moja úloha.

Za Boţí ľud

10:30

+ syn Peter a + manţel Albín č. 168

07:00

Poď. a BP za deti, vnúčatá a rodičov,69
Za koledníkov

08:30
10:30

+ rodičia Štefan a Mária

07:00

07:00

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

Na česť Ducha Svätého

Poď. za 40 r. ţiv. manţela a BP pre rod.
č. 667

07:00

Na úmysel celebranta

13:00

+ manţel a rodičia, za zdr. Margity a
deti s rodinami

07:00

+ z rodiny Dbdiakovej č. 442

08:30

Za Boţí ľud

10:30

Betlehemské svetlo je k dispozícii vzadu v kostole,
môžete si prísť kedykoľvek odpáliť.

PONDELOK

08:30

UTOROK

+ Emília a + Florián Mikolajčík č. 670

STREDA

07:00

Spoločenstvo rodín v s p o l u p r á c i s obecným a
farským úradom v Novoti Vás pozýva 5. januára 2019 na
RODINNÝ B A T Ȏ Ţ K O V Ý PLES. Čaká na Vás
skvelá zábava. Dobrú náladu a batôţtek dobrôt (malé
občerstvenie) si kaţdá rodina prinesie so sebou. Cena
vstupenky pre jednu rodinu je 15 Eur. (Vstupenky si
môţete zakúpiť u p. Šustekovej-kvetinárstvo v budove
COOP Jednota od 10. 12. – do 29. 12. 2018).

Na čítania pri sv. omšiach počas sviatkov prosíme tieto
skupiny lektorov:
25.12. skupina č. I, a 26.12 skupina č. II,

ŠTVRTOK

24:00

+ manţel a + syn a zdr. a BP pre rod.
č. 1001

PONDELOK PO 4. ADVENTNEJ
NEDELI

NARODENIE PÁNA

SV.ŠTEFAN, MUČENÍK

SV. JÁN, APOŠTOL

PIATOK

Na úmysel celebranta

Vo štvrtok adorácia nebude.
Sviatosť oltárna bude vyložená na
Silvestra, 31.12.2017 od 23:30.

SV.NEVINIATKA, MUČENÍCI

SOBOTA

07:00

24.-30. december
2017

PIATY DEŇ V OKTÁVE
NARODENIA PÁNA

NEDEĽA

+ rodičia Alojz a Jozefína Kyrcz a za
BO pre rodinu č. 554

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

24.-30. december 2017

SVÄTEJ RODINY

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

