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21. júl 2019

Najkrajšou odmenou pre organizátorov je spokojnosť
Novotský žurnál
detí aj napriek občasnej nepriazni počasia. „Najviac sa mi
páčila nočná hra, keď sme hľadali animátorov. Super bolo,
keď
animátori
spievali
a tancovali
pri
ohni
a napodobňovali postavy z rozprávok a filmov“ zhodnotila
9 ročná účastníčka Darinka.
Cieľom tábora je rozvíjať v mladých ľuďoch
animátorského ducha a zmysel pre nezištnú službu
druhým, pomôcť malým deťom v ich osobnom vývoji
7. ročník Dedinského tábora
s dôrazom na kresťanské hodnoty, ísť im príkladom,
Od 9. do 13. júla sa v našej farnosti konal už 7. ročník
venovať im svoj voľný čas a odovzdať im kúsok zo seba.
Dedinského
tábora. Od apríla ho pripravovalo približne 70
Ďakujeme všetkým dobrodincom a sponzorom za
mladých
dobrovoľníkov.
Na tábore sa zúčastnilo až 130
ochotu pomôcť.
detí vo veku 4 až 13 rokov. Bohatý program prebiehal
väčšinou v okolí kostola, v areáli školy a pri Agrohoteli.

Milí farníci, v tomto stĺpčeku farníka zvykol bývať
svätec týždňa. Bol som tento týždeň na návšteve
v jednej rodine a tam som dostal myšlienku, že vo
farníku by mohlo bývať apologetické okienko.
FARNÍK má málo miesta na texty, preto na nejaký
čas životopisy svätých nebudeme zverejňovať. Tie si
v prípade záujmu môžete nájsť v iných médiách. (TV
LUX, knihy, internet)
V minulosti
apologetika
bola
súčasťou
teologických disciplín a chápala sa ako obhajoba
viery proti bludárom alebo neveriacim, kde sa kládol
väčší dôraz na rozum. V súčasnosti nám to môže
poslúžiť na zdôvodnenie pre nás veriacich, aby sme
vedeli, prečo niektoré veci sú prítomné v Cirkvi, buď
ako náuka alebo ako prax.
Uvediem príklad: Na štedrú večeru
mávame rybu. Prečo to vlastne
robíme? Vo sv. omši alebo pri
pohrebe používame kadidlo. PREČO? Zachovávame
eucharistický pôst. Aký to má význam? Ako to bolo
v minulosti a ako to je teraz?
Články v „apologetickom okienku“ chcem písať
čím jednoduchšie, s cieľom ponúknuť vám postupne
osožné veci pre duchovný rast a hlbšie chápanie
kresťanského života.
"Pozývame všetkých záujemcov, ktorí chcú vedieť viac
Štefan Hrbček, kňaz,
o
tom,
čo sme robili na dedinskom tábore na krátku
farár v Novoti

Témou tohtoročného tábora bol život našich
vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda. Deti od
nastupujúcich prvákov po nastupujúcich siedmakov boli
rozdelené do 10 skupiniek po 11 detí. Počas piatich dní
deti spolu s animátormi spoznávali život na Veľkej
videoprezentáciu v piatok 26.7. po večernej svätej omši." Morave, putovali s kniežaťom Rastislavom za Cyrilom
**************************************************************************************
Ďakujeme animátorom, sponzorom a priaznivcom
Animátori Dedinského tábora a Metodom do Bobrova na kalváriu či hľadali stratený
dekrét, ktorý potrebovali na slávenie svätej omše vo
Dedinského tábora 2019. Veríme, že úsilie a čas
**************************************************************************************
investovaný do našich detí je a bude pre nich
Do Farníka radi privítame príspevky z diania vo vlastnom jazyku. Fyzické schopnosti detí preveril boj
s Frankami a nočná hra. Súčasťou tábora bola taktiež
prínosom.
farnosti. Môžete ich posielať na farský mail.
nocovačka v areáli Agrohotela v Novoti, kde sa program
Kňazi farnosti
Rímskokatolícky farský úrad Novoť
v sobotu zakončil svätou omšou. Špeciálnou ozdobou
tel.: 043 5590 230; e-mail: farnost@novot.sk tábora bola skupinka menších detí vo veku 4 až 5 rokov,
č.ú. SK62 0900 0000 0000 5417 9595
ktoré mali svoj osobitný program a venovalo sa im viacero
farár:
Štefan Hrbček, tel.: 0904 575 829
S L A V A S L O V A N O M
animátorov.
(pokračovanie na konci)
kaplán: Rastislav Hanečák, t.: 0950 626 642

22.-28. júl 2019
6:30
Pondelok
18:00
6:30
Utorok
18:00
6:30

Voľný úmysel
Poďakovanie za 30 r. života a BP pre
rodinu č. 552
Poďakovanie za 75 r. života a ZBP pre
deti a vnúčatá č. 788
+ Serafín Jamuliak a účastníci pohrebu
č. 1111
Voľný úmysel

Streda
18:00
6:30
Štvrtok
18:00
6:30
Piatok

Pon

Sv. Márie Magdalény
sviatok

Uto

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
sviatok

Str

Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza,
ľubovoľná spomienka

Štv

Sv. Jakuba, apoštola
sviatok

Pia

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
spomienka

Sob

Sv. Gorazda a spoločníkov
spomienka

Ned

SEDEMNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZBP pre rodinu č. 856
+ rodičov, súrodencov, starých rodičov
a ostatných zosnulých z rodiny č. 380
Voľný úmysel
+ rodičov Subjaka, + brata a ZBP pre
rodinu č. 472

18:00

+ Jozef Prokop a ZBP pre rodinu č. 453

7:00
Sobota

Poďakovanie za 80 r. života a ZBP
a pomoc pre deti, vnúčatá a pravnúčatá

15:00

Sobášna sv. omša

16:00

Sobášny obrad

7:00

Voľný úmysel

Nedeľa

Adorácia bude vo štvrtok od 17:00 do sv. omše

8:30

+ Anton, Anna, Cecília, Veronika
Jendrašík č. 808

10:30

Za Boží ľud

Lektorská služba (nedeľa, prikázaný sviatok) - skupina: I

27.7. bude výročie biskupskej vysviacky Mons.
Štefana Sečku, nášho biskupa (2002)
V pondelok 22.7. o 19:00 bude stretnutie so snúbencami, ktorí majú naplánované sobáše v júli a auguste
**************************************************************************************

Matúš Šustek, syn rodičov Františka a Veroniky,
rod. Pidíkovej, narodený v DK, bývajúci v Novoti a
Katarína Teľúchová, dcéra rodičov Jozefa
a Veroniky, rod. Bulvasňákovej, narodená v DK,
bývajúca v Zákamennom
Ohlasujú sa druhý krát ďalej
Richard Bartoš, syn rodičov Stanislav a Anna, rod.
Brnčíková, narodený v DK, bývajúci v Novoti a
Klaudia Lovasová, dcéra rodičov Blažeja
a Marianny, rod. Rusnákovej, narodená v DK,
bývajúca v Oravskej Jasenici
Ohlasujú sa druhý krát ďalej
František Bulvas, syn rodičov Antona a Justíny,
rod. Kuhejdovej, narodený v DK, bývajúci v Novoti a
Lenka Kolenčíková, dcéra rodičov Petra a Marty,
rod. Olbertovej, bývajúca v Oravskej Lesnej
Ohlasujú sa prvý krát
... kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke,
ktorá by bránila vzniku tohto manželstva, nech to
ohlási na farskom úrade.
**************************************************************************************

Duchovné stretnutie
s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou
Duchovný program v Krivej na Orave:
Utorok 30.7., 18:00 svätá omša
Piatok 2.8., 18:00 svätá omša
Sobota 3.8., 10:30 svätá omša
Nedeľa 4.8., 10:30 svätá omša
Ďalšie informácie na plagáte

Matej Zavoďančík, syn rodičov Antona a Marty,
Všetkých vás srdečne pozývame.
**************************************************************************************
rod. Vlčákovej, narodený v DK, bývajúci v Novoti
V termíne od 18.10. do 24.10. 2019 idú veriaci
a
z
Mútneho
a okolia do Libanonu k hrobu sv. Šarbela.
Barbora Judiaková, dcéra rodičov + Jozefa a Marty,
Základná cena púte je 890,- €. Sú voľne ešte 4
rod. Račákovej, narodená v DK, bývajúca v Novoti
miesta. V sakristii sú podrobné informácie.
Ohlasujú sa tretí krát
**************************************************************************************
V sakristii sú na predaj ešte posledné knihy od
ďalej
Róberta Baleka misionára z Ruska.

