(pokračovanie z prvej strany)
Svätá Monika sa nemodlila preto, aby si splnila svoju
"náboženskú povinnosť" alebo aby odrecitovala
Toto je už asi posledné zo série venovanej svätej nejaké modlitby. Prežívala bolesť nad zlým životom
spovedi.
svojho syna a zároveň mala vieru, že Boh je Bohom
V tomto apologetickom okienku by som chcel zázrakov a dokáže aj jej syna, ktorý sa topil
napísať pár myšlienok a odporučení týkajúcich sa v hriechoch, pozdvihnúť k svätému životu. Modlitba
je prejavom viery a zároveň posilňuje našu vieru.
generálnej svätej spovede.
Je dobré, keď si ľudia pri určitých príležitostiach
urobia generálnu svätú spoveď.
Odporúča sa to najmä pri životných míľnikoch, ako
napríklad vstup do manželstva, vstup do zasväteného
života, pri duchovných cvičeniach, alebo keď nám
Pán Boh dá zvláštnu milosť obrátenia. (napríklad, že
niekto si uvedomí, že dlhodobo žil nesprávne,
povrchne sa pozeral na niektoré hriechy, hľadal
výhovorky sám pred sebou aj pred inými - napríklad
alkoholizmus, nenávisť, pýcha alebo môžu to byť aj
hriechy v oblasti čistoty) a človek chce s pomocou
Božej milosti uzavrieť určitú etapu svojho života, aby
mohol s pokojným svedomím a s "čistým štítom" žiť
naplno život s Kristom.
Na generálnu svätú spoveď je potrebné sa
dôsledne pripraviť. Nejde ani tak o to, aby človek
vymenoval hriechy vo vysokých číslach, ale o to aby
v pravde, do ktorej nás vovádza Duch Svätý,
zhodnotil stav svojho života.
Na generálnu svätú spoveď si treba dohodnúť
vhodný čas s kňazom.
Odpustenie hriechov a pokoj v srdci sú Ježišovým
veľkonočným darom. Dobre využívajme dni svojho
života na Zemi, lebo len tie skutky, ktoré vykonáme
v milosti posväcujúcej, nám budú pripočítané vo
večnosti.
Štefan Hrbček, kňaz
farár v Novoti

35. týţdeň
25. august 2019
Informačný list farnosti Novoť

V závere by som chcel ešte rozvinúť jednu
DOBRE SA MODLÍM?
myšlienku, a to aby sme dávali väčší priestor
modlitbe vlastnými slovami. Máme Pánu Bohu
ďakovať za prijaté dobrá, v modlitbe môžeme V poslednom čase som sa niekoľko krát stretol
vyjadriť ľútosť nad svojimi hriechmi a tiež prosiť s otázkou: "Dobre sa modlím?"
o konkrétne veci, podobne ako svätá Monika.
Moja odpoveď bola: "Neviem."
Je
to podobné ako keď sa vás náhodný človek opýta:
My, kňazi, máme predpísanú modlitbu breviára,
ktorá nám pomáha zachovať si disciplínu pri "Idem správne?" Neviem mu odpovedať či ide
modlitbe. Breviár sa tiež volá "modlitba na správne, lebo neviem, aký je jeho cieľ.
posvätenie času". Nie len breviár slúži na posvätenie Cieľom modlitby je, aby sme vstupovali do Božej
času, ale každá naša osobná modlitba.
prítomnosti, aby sme posväcovali čas svojho života
Ak chceme nájsť odpoveď na otázku, či sa dobre
modlím, treba sa v pravde pozrieť na to, či správne
využívam čas, ktorý mám od Pána, či viem dať Pána
Boha na prvé miesto a začať deň s modlitbou. Diabol
v dnešnej dobe neútočí na kresťanov popieraním
existencie Boha, ale tým, že nám dáva lákavé ponuky,
ktoré nás oberajú o vzácny čas a snažia sa nás
odkloniť od Pána Boha.

a aby sme v modlitbe prijímali vnuknutia Ducha
Svätého. Toto je cieľom modlitby. Neznamená to, že
ten kto sa pomodlí denne všetky ružence, všetky
litánia, krížové cesty a modlitby z náboženských
obrázkov dosiahne tento cieľ. Na druhej strane je
možné, že človek, ktorý sa modlí len krátko, môže
zažívať Božiu prítomnosť a byť vnímavý na
vnuknutia Ducha Svätého aj počas celého dňa a pri
práci, ktorú koná a pri napĺňaní svojho povolania.

Štefan Hrbček, kňaz
farár v Novoti V tomto týždni je sviatok svätej Moniky o ktorej
vieme, že sa 16 rokov modlila za obrátenie svojho
**************************************************************************************
Do Farníka radi privítame príspevky z diania vo syna Augustína. Ona je vzorom vytrvalosti. My by
sme často krát chceli to, o čo prosíme dosiahnuť
farnosti. Môžete ich posielať na farský mail.
hneď.
Adresa.: Rímskokatolícky farský úrad
1005, 029 55 Novoť
tel.: 043 5590 230; e-mail: farnost@novot.sk
farár: Štefan Hrbček, tel.: 0904 575 829
kaplán: Rastislav Hanečák, t.: 0950 626 642

Pán Boh vie vo svojej prozreteľnosti najlepšie
načasovať to, kedy naše modlitby vypočuje.
(pokračovanie na konci)

26. august – 1. september 2019

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

Féria

Uto

Sv. Monika
spomienka

Str

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

Štv

Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa
spomienka

Pondelok
18:00

+ František Serdel (1 r.) č. 955

6:30

Poďakovanie za 30 r. života a BP č.473

Utorok
18:00

ZBP pre rodinu č.182

6:30

+ rodičov a sestru Emíliu (30 výr.) č. 962

Streda
18:00

Poďak. za 20 r. manželstva a BP č. 328

6:30

+ Viktor a Mária č. 607

Štvrtok

Pia

Féria

Sob

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

+ Stanislav a Angela Zavoďančík (10 r.)
č. 446

6:30

Poďak. za 18 r. a BP pre Anežku č. 318

Piatok
18:00

+ Štefan Bulvasňák (10 r.) č. 697

7:00

Poďak. za 30 r. života a BP rod. č. 550

Sobota
15:00

Sobášna sv. omša

7:00

Za Boží ľud

Nedeľa
8:30

+ Ladislav a + z rodiny č. 200

11:00

BP pre rodinu Štefan Nodžák č. 485

... kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke,
ktorá by bránila vzniku tohto manželstva, nech to
ohlási na farskom úrade.
**************************************************************************************

V CIRKVI SME PRIVÍTALI
krst: 17.8.2019 - Lukáš Holbrycht
...nech je jeho život Bohu na slávu, svetu na osoh,
rodičom na radosť a jemu samému na spásu.
**************************************************************************************

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.
**************************************************************************************

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční
Národný pochod za ţivot, ktorý spoluorganizuje
Konferencia biskupov Slovenska.
Lektorská služba (nedeľa, prikázaný sviatok) - skupina: III
Kto má záujem ísť spoločne autobusom nech sa
**************************************************************************************
zapíše na zoznam, ktorý je vzadu na stolíku.
Cena 6,-€ na osobu.
Ned

18:00

Milan Ferenčík, syn rodičov + Milana a + Emílie,
rod. Kovaľovej, bývajúci v Zákamennom a
Eva Ţatkuľáková, dcéra rodičov Emila a Marty, rod.
Kuchťakovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa prvý krát

MYŠLIENKA K POCHODU ZA ŢIVOT
Radek Josef Nevřala, syn rodičov Zdeňka a Marty,
rod. Nechvátalovej, bývajúci v Brne a
Klára Prokopová, dcéra rodičov Dušana a Marty,
rod. Sochuľákovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa tretí krát ďalej

Tým, ktorí sú vidinou kariéry a rýchleho
mediálneho úspechu pokúšaní riediť Ježišovo učenie
v mene pochybnej politickej korektnosti, všetkým
tým Ježiš v dnešnom evanjeliu odkazuje: nefalšujte
moje učenie, ktoré nie je o pohodlnej ceste do širokej
Marián Piontek, nepokrstený syn rodičov Milana
brány! Vstupujte úzkou bránou náročnej pravdy
a Boženy, rod. Blaškovej, bývajúci vo Svite a
o nedotknuteľnosti života, ktorý nie je súkromnou
Michaela Teluchová, rím. kat. dcéra rodičov Štefana
hračkou človeka, ale posvätným darom Stvoriteľa.
a Anny, rod. Frankovej, bývajúca v Novoti
Darom, za ktorý sa oplatí nasadiť aj kráčajúc proti
Ohlasujú sa druhý krát ďalej
prúdu, a tak trpieť, ba aj obetovať vlastný život.

