Plodnosť nie je problém ale dar

32. týţdeň

(Pre snúbencov to môže byť alternatíva k farským náukám)

Milí farníci.
V tomto apologetickom okienku by som sa chcel
krátko venovať sviatosti zmierenia (svätej spovedi)
V prvom rade by som chcel vyjadriť radosť z toho,
že k svätej spovedi pristupujete pripravení a že máte
citlivé a formované svedomie. Iste je to aj zásluha
predchádzajúcich kňazov a možno otcov misionárov,
ktorí dávajú veľký dôraz aj na sviatosť zmierenia.
Prečo chodíme na Svätú spoveď ? Aby nám Boh
cez službu Cirkvi, pre zásluhy Ježiša Krista, odpustil
hriechy spáchané po krste.
Keď sme boli pokrstení a kňaz odovzdával krstným
rodičom košieľku - symbol čistej duše – pri
odovzdávaní vyjadril túžby, aby ten človek ktorý
prijíma krst s takouto čistou dušou predstúpil pred
Boha, keď si ho povolá k sebe. Ak sa nám počas
života stane, že spáchame hriech, sviatosťou
zmierenia môžeme opäť nadobudnúť ten stav, ktorý
sme mali po krste. Tomuto sa hovorí, že žijeme v
milosti krstu.

Farnosť Slovenská Ves organizuje v spolupráci
s Ligou pár páru kurz Symptotermálnej metódy
plánovania rodičovstva.
Prvé stretnutie sa uskutoční 7. 9. 2019
v Slovenskej Vsi, konkrétne miesto podľa počtu
účastníkov zverejníme až neskôr.
INFO na: www.rkcslovenskaves.sk
Prihlásenie: matis.peter1@gmail.com.
**************************************************************************************

22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční
Národný pochod za ţivot, ktorý spoluorganizuje
Konferencia biskupov Slovenska.
Kto má záujem ísť spoločne autobusom nech sa
zapíše na zoznam, ktorý je vzadu na stolíku.
Cena 6,-€ na osobu.
Hlavným cieľom je dosiahnuť spoločenskú
i legislatívnu ochranu života každého človeka od
počatia až po prirodzenú smrť.
PODNET K POCHODU ZA ŢIVOT
V Evanjeliu tejto nedele zaznieva z Božích úst
radikálne slovo „blázon!“. Takto Boh označuje
človeka, ktorý sa sám pokladá za boha a jeho
najvyššou hodnotou je pocit istoty z majetku a
pôžitky tela pod heslami Odpočívaj! Jedz! Pi! Hoduj!
Takýto kult tela je súčasťou nepriateľského postoja
voči životu, lebo krehkosť počatého i vyhasínajúceho
života nezapadá do jeho logiky, veď poukazuje na
pominuteľnosť pozemskej existencie človeka.
biskup Mons. J. Haľka

Chcel by som ešte pripomenúť dve praktické veci
týkajúce sa sviatosti zmierenia, a
to aby ste slová ľútosti hovorili
nahlas
(alebo
polohlasne)
a druhá vec, keď vám kňaz **************************************************************************************
Do Farníka radi privítame príspevky z diania vo
udeľuje rozhrešenie aj kajúcnik
farnosti.
Môžete ich posielať na farský mail.
by sa mal prežehnať na znak
toho, že prijíma toto rozhrešenie
Adresa.: Rímskokatolícky farský úrad
1005, 029 55 Novoť
a milosť odpustenia. Pokračovanie nabudúce.
Štefan Hrbček, kňaz
farár v Novoti

tel.: 043 5590 230; e-mail: farnost@novot.sk
farár: Štefan Hrbček, tel.: 0904 575 829
kaplán: Rastislav Hanečák, t.: 0950 626 642

4. august 2019
Informačný list farnosti Novoť

MODLITBA RUKAMI
Keď som prišiel do našej farnosti bol som veľmi
milo prekvapenz, že okolie kostola je veľmi pekne
upravené a aj kostol je vyzdobenz a čistz. Sú to veci,
ktoré hovoria o vašom vzťahu k tomuto posvätnému
priestoru. Chcem sa Vám poďakovať za vašu
zodpovednú prácu a starostlivosť o kostol aj o okolie.
Svätz Benedikt mal to dobre známe príslovie "Ora
et labora" modli sa a pracuj. Počas celého života
hľadáme nejakz spôsob, ako zladiť tieto dve veci.
Nedávno som v homílií spomínal, že existuje aj
špeciálny typ modlitby, ktorú som nazval "modlitba
rukami". Znamená to, že človek robí nejakú prácu,
ktorú chce akosi priamo adresovať Pánu Bohu. Takto
môžeme chápať aj starostlivosť o Boží chrám.
Pridanou hodnotou tejto práce je to, že vzniká
osobnz vzťah k chrámu. Je to podobné ako u vecí, do
ktorzch investujeme svoj čas a záleží nám na nich.
Chcel by som povzbudiť rodičov, ktorí chodia
upratovať kostol, aby spolu so sebou brávali aj svoje
deti. Bude to prospešné nie len kvôli tomu, aby aspoň
s niečím pomohli, ale aj že sa v nich pestuje vzťah k
božiemu domu.
S vďakou za každú vašu službu vám žehná
Štefan Hrbček, kňaz
farár v Novoti

5. – 11. august 2019
6:30

Voľný úmysel
Pon

Pondelok
18:00
6:30

+ Severín Brodec (1 r.)
Voľný úmysel

Utorok
18:00
6:30

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

Uto
Str

+ Jozefína Pidiková č. 337
Voľný úmysel

Štv

Streda
18:00

+ z rod. Terézia a Štefan Kuchťák č. 349

Štvrtok
18:00
6:30

Pia
Sob

+ Anton, Mária a Jozef č. 171
+ Janka Kuchtiaková č. 871

Ned

Výročie posviacky hlavnej mariánskej
baziliky v Ríme
ľubovoľná spomienka
Premenenie Pána
sviatok
féria
Sv. Dominika, kňaza
spomienka
Sv. Terézie Benedikty od kríža, panny
a mučenice, patrónky Európy
sviatok
Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
sviatok
DEVÄTNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Piatok
18:00
7:30

+ manžel, + Leopold a BP pre rod č. 873
Poďakovanie za 45 r. života a 18 r. č. 16

Lektorská služba (nedeľa, prikázaný sviatok) - skupina: III
**************************************************************************************

Sobota
16:00
7:00

Marek Ţibek, syn rodičov Stanislava a Margity,
rod. Martvoňovej, bývajúci v Lomnej a
Katarína Beňušová, dcéra rodičov Františka
a Marty, rod. Murínovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa prvý krát ďalej
Dávid Sivčák, syn rodičov Miloša a Marty,
rod. Bartošovej, bývajúci v Novoti a
Simona Kolenčíková, dcéra rodičov Antona a Marty,
rod. Sekerášovej, 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.
**************************************************************************************

V CIRKVI SME PRIVÍTALI
Matej Bolek (krst: 28.7.2019)
...nech je jeho život Bohu na slávu, svetu na osoh,
rodičom na radosť a jemu samému na spásu.
RODINU SI ZALOŢILI:
Matej a Barbora Zavoďančíkovci
Miroslav a Tatiana Vlčákovci
Gratulujeme a prajeme veľa Božieho požehnania
na spoločnej ceste životom...
**************************************************************************************

Sobášna sv. omša
Voľný úmysel

Nedeľa
8:30

Za Boží ľud

10:30

+ z rod. Rončák a Bolčák č. 468

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.

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 tretí krát ďalej

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.

Jakub Ptačin, syn rodičov Antona a Dariny,
rod. Madleňákovej, bývajúci v Námestove a
Klára Klimčíková, dcéra rodičov Milana a Boženy
rod. Bolekovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa tretí krát ďalej

Ak by niekto mal záujem ísť na tradičnú
ruţencovú púť spojenú s odpustovou slávnosťou do
Ludzmierza dňa 15. augusta 2019 /štvrtok/ nech sa
prihlási u p. Štefana Kolenčíka mob. 0907526259 do
10. 08. 2019 Odchod autobusu od kasárne je o 8:00h.

**************************************************************************************

