V nedeľu 4.8.2019 pozývame mamičky
v poţehnanom stave na poţehnanie pred pôrodom,
ktoré bude po druhej sv. omši v kostole. (asi o 9:30)

Prvý príspevok do apologetického okienka sa bude **************************************************************************************
dotýkať veci, ktorá je aktuálna tu v Novoti a ktorú
Ak by niekto mal záujem ísť na tradičnú
som už musel dvakrát riešiť.
ruţencovú púť spojenú s odpustovou slávnosťou do
Ludzmierza dňa 15. augusta 2019 /štvrtok/ nech sa
Dotýka sa sviatosti krstu a krstných rodičov. prihlási u p. Štefana Kolenčíka mob. 0907526259 do
Niektorí ľudia majú otázku, prečo by krstnými 10. 08. 2019 Odchod autobusu od kasárne je o 8:00h.
rodičmi nemohli byť tí, ktorí sú pokrstení,
**************************************************************************************
pobirmovaní, ale žijú ako druh a družka bez
Spoločenstvo Modlitby Matiek pozýva všetkých
sviatostného manželstva.
na modlitebné stretnutie v stredu 31. júla 2019 po
večernej sv. omši.
Úlohou krstných rodičov je, aby boli dobrým
**************************************************************************************
príkladom a povzbudením pre svoje deti. Už len
Porciunkukové odpustky: 2. augusta moţno
samotný fakt, že žijú bez sviatostného manželstva je
získať
vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách
zlým príkladom. Krstní rodičia sú do určitej miery
minor
a v katedrálnych
garantmi kresťanskej výchovy pre svoje krstné
úplné
dieťa. Z tohto dôvodu sú na krstných rodičov chrámoch
odpustky
„Porciunkuly“.
kladené určité požiadavky. Iné to je pri svedkoch
sviatostného manželstva. Svedkovia pri sobáši musia Skutok predpísaný na
mať zdravý zrak a sluch a v poriadku pamäť a musia získanie odpustkov je
byť prítomní pri danej udalosti. Ale nie je potrebné náboţná návšteva kostola
spojená
s modlitbou
riešiť ich náboženstvo alebo ich kresťanskú zrelosť.
Osobne si myslím, že úlohu krstných rodičov (Otče náš) a Vyznaním
mnohí berú veľmi formálne a možno sa to v viery (Verím v Boha).
Okrem toho treba splniť
mnohých prípadoch míňa pôvodnému zámeru.
Milí farníci, chcem vás veľmi pekne poprosiť ako tri podmienky: svätú
váš farár, aby ste si v otázke kresťanskej výchovy spoveď, sväté prijímanie
a výberu krstných rodičov nezľahčovali a nesnažili a modlitbu na úmysel
sa hľadať bočné cestičky. Cirkev dáva určité Svätého Otca (napr. Otče
požiadavky, lebo krst je vážna vec, rovnako ako aj náš, Zdravas´ a Sláva). Tieto odpustky moţno získať
požiadavka kresťanskej výchovy po krste. Prosím aj vo františkánskych kostoloch.
aby ste to chápali takto. Nemusíte mi robiť výčitky **************************************************************************************
porovnávať s inými kňazmi, ktorí možno urobili
Do Farníka radi privítame príspevky z diania vo
nejaké výnimky. Poriadok a jednota v týchto veciach farnosti. Môžete ich posielať na farský mail.
- podľa usmernení cirkvi a biskupa prináša pokoj,
Rímskokatolícky farský úrad Novoť
porozumenie a poriadok pre farnosť.
tel.: 043 5590 230; e-mail: farnost@novot.sk
Štefan Hrbček, kňaz,
farár v Novoti

č.ú. SK62 0900 0000 0000 5417 9595
farár: Štefan Hrbček, tel.: 0904 575 829
kaplán: Rastislav Hanečák, t.: 0950 626 642

28. júl 2019
Novotský žurnál

ŢIVOT JE NAJVÄČŠÍ DAR
Ţivot je dar, dieťa je dar, i šediny sú dar. Po
stáročia bola ţena čakajúca dieťa označovaná
„v poţehnanom stave“ a starí ľudia poţívali úctu
a uznanie celej spoločnosti. Táto pravda je
v súčasnosti niektorými ideológiami a médiami čoraz
viac spochybňovaná a napádaná. Dieťa sa stáva pre
jedných príťaţou, ktorá ukrajuje z krajca, ale hlavne
z pohodlia moderného človeka, pre iných „tovarom“,
ktorý si moţno objednať, kúpiť, alebo dať „vyrobiť“
na mieru. Starý a chorý človek sa stáva bremenom,
ktorý zaťaţuje zdravotný a dôchodkový systém.
Nedajme sa oklamať touto kultúrou smrti, ako to
výstiţne nazval sv. Ján Pavol II.
Poďme 22. septembra 2019 do Bratislavy
povedať ÁNO ochrane kaţdého ľudského ţivota od
počatia po prirodzenú smrť. Pomôţme meniť
Slovensko, aby bolo plné úcty k ţivotu.
Národný pochod za ţivot spoluorganizuje
Konferencia biskupov Slovenska.

Kto má záujem ísť spoločne autobusom nech sa
zapíše na zoznam, ktorý je vzadu na stolíku.
Cena 6,-€ na osobu.

29. júl – 4. august 2019
Poďakovanie a BP pre rod. č. 38
6:30
Pondelok
18:00
+ Justína a František Dibdiak č. 687
+ Serafín č. 819
6:30
Utorok
18:00
6:30
Streda
18:00
6:30

+ rod. Štefan a Terézia Bolek a ich
rodičia č. 164
ZBP z rodiny č. 442
ZBP pre detí, vnúčatá a pravnúčatá č.
210
+ z rod. Kondela a Jakubjak č. 139

Štvrtok
18:00
6:30
Piatok

17:45
7:00
7:30
Sobota

Pon

Sv. Marty
spomienka

Uto

Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice
ľubovoľná spomienka

Str

Sv. Ignaca z Loyoly, kňaza,
spomienka

Štv

Sv. Alfonza Márie de´ Liguori, b. a učiteľa C.
spomienka

Pia

Féria
prvý piatok v mesiaci

Sob

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

Ned

OSEMNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

BP pre rod. č. 438
+ Mária a Berta
Poď. za 40 r. ţivota a ZBP č. 990
FATIMSKÁ POBOŢNOSŤ
Poďakovanie za 70 r. ţivota Mária a ZBP
pre deti, vnúčatá a pravnúčatá č. 323
Poďakovanie za 30 – 50 r. ţivota

7:00

Adorácia bude vo štvrtok od 16:30 do sv. omše

Za Boţí ľud

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

V tomto týţdni je prvý piatok. Spovedať budeme
v kostole pol hodiny pred kaţdou sv. omšou a vo
štvrtok a v piatok od 16:30 h.
V CSS STUDIENKA budeme spovedať vo štvrtok
od 9:00 a o 10:00 tam bude sv. omša.
Chorých v dedine navštívime: v piatok od 8:00 h.
**************************************************************************************

Nedeľa
8:30

ZBP pre krstné detí č. 808

10:30

ZBP pre rod., + manţel Ján č. 1042

V piatok 9.8.2019 po večernej sv. omši pozývame
na predmanţelskú náuku prirodzené metódy
plánovania rodičovstva snúbencov, ktorí budú mať
sobáš v mesiacoch august, september a október.

Richard Bartoš, syn rodičov Stanislav a Anna, rod.
Brnčíková, bývajúci v Novoti a
Klaudia Lovasová, dcéra rodičov Blaţeja
a Marianny, rod. Rusnákovej,
bývajúca v Oravskej Jasenici
Ohlasujú sa tretí krát ďalej
František Bulvas, syn rodičov Antona a Justíny,
rod. Kuhejdovej, bývajúci v Novoti a
Lenka Kolenčíková, dcéra rodičov Petra a Marty,
rod. Olbertovej, bývajúca v Oravskej Lesnej
Ohlasujú sa druhý krát
... kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke,
ktorá by bránila vzniku tohto manželstva, nech to
ohlási na farskom úrade.
**************************************************************************************

PÁN SI POVOLAL
Štefan Fedor (+ 66)
Nech ho Pán prijme k sebe
do radosti večného života
V CIRKVI SME PRIVÍTALI
Romana Hrubjaková (*28.6.2019)
Eva Račáková (*19.6.2019)
Izabela Ovšáková (*17.6.2019)
PRIPOMÍNAME
Duchovné stretnutie
s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou
Pamätný deň Boţieho sluhu biskupa Jána
Vojtaššáka 3.8.2019 v Zákamennom.
Ďalšie informácie na plagátoch

Matúš Šustek, syn rodičov Františka a Veroniky,
rod. Pidíkovej, bývajúci v Novoti a
Katarína Teľúchová, dcéra rodičov Jozefa
a Veroniky, rod. Bulvasňákovej,
bývajúca v Zákamennom
Ohlasujú sa tretí krát ďalej

Všetkých vás srdečne pozývame.
**************************************************************************************

V termíne od 18.10. do 24.10. 2019 idú veriaci
z Mútneho a okolia do Libanonu k hrobu sv. Šarbela.
Základná cena púte je 890,- €. Sú voľne ešte 4
miesta. V sakristii sú podrobné informácie.

