MARIÁNSKA ÚCTA
My v Novoti (aj
celkovo ľudia tu na
Orave) máme šťastie, že
tu zatiaľ nie sú ľudia ktorí
vyznávajú protestantskú
vieru. Zároveň si tiež
myslím,
že
keď
cestujeme do zahraničia
môžeme
sa
stretnúť
s ľuďmi,
ktorí
nám
katolíkom
vyčítajú
mariánsku úctu.
V najbližších apologetických okienkach sa
budeme zaoberať Pannou Máriou, tým, že Boh
ju uchránil od dedičného hriechu od chvíle
počatia o tom, že veríme, že bola vzatá s telom
i dušou do nebeskej slávy a o jej panstve.
Predobraz Panny Márie môžeme vidieť
v Starom
Zákone
v
podobe
rozličných
predobrazov. Môžete si to prečítať v liste
Hebrejom 1,1; 8,5-6; 9,9. 24 a v liste Rimanom
5, 14.
Medzi starozákonnými predobrazmi sú sväté
ženy Rebeka, Jahel Judita, Zuzana, Ester či
Betsabe. Eva, naša prvá matka, je jednou
z najvýznamnejších
starozákonných
predobrazov Márie.
Starozákonná archa zmluvy bola schránka na
uchovávanie božieho zákona - Božieho Slova.
Podobne aj Panna Mária je novozákonnou
archou zmluvy - nosila pod srdcom Ježiša Božie Slovo (Logos.)
Štefan Hrbček, kňaz
farár v Novoti

Kto by chcel podporiť Národný pochod za život,
môţe tak urobiť zakúpením magnetky – 1,-€/ks
(4x8cm) alebo nákupnej tašky – 5,-€/ks (40x40cm).
Vyše 50% z ceny ide na podporu verejnej zbierky
určenej na Národný pochod za ţivot.
Odporúčame do vašej pozornosti aj moţnosť
zakúpiť si tričká, v ktorých môţete prísť na Národný
pochod za ţivot. Tu je internetová linka:
https://www.ver.sk/sekcia/typ-osoby/pochod
Vzadu na stolíku sa nachádzajú papiere, na ktoré si
môţete zapísať tovar, ktorí si chcete objednať.
**************************************************************************************

Pútnik Svätovojtešský si môţete vyzdvihnúť
u pani Veselovskej v kvetinárstve „Techno“ a zaplatiť
členský poplatok 8,- € na rok 2020.
**************************************************************************************

Školský rok nám uţ začal a je čas na eRkoPokladovku. Tak teda pozývame všetky deti od
1. ročníka na túto akciu, ktorá sa uskutoční 14.9. od
14:00 pri kameňolome. Predpokladaný koniec je o
18:00 pri druţstevnej chate. Výbavou kaţdého
dieťaťa má byť voda, vhodná obuv, športové
oblečenie a niečo na opekanie. Tešia sa na vás vaši
animátori.
**************************************************************************************

Ďakujeme ľuďom, ktorí sa zapojili do prípravy
odpustovej slávnosti: hudobníkom a spevákom
lektorom, kostolníkom a miništrantom
tým, ktorí upratali faru, kostol a okolie
obecnému úradu za rôzne sluţby
a všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili pri príprave
odpustovej slávnosti
**************************************************************************************

Do Farníka radi privítame príspevky z diania vo
farnosti. Môžete ich posielať na farský mail.
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

37. týždeň
8. september 2019
Informačný list farnosti Novoť

9. – 15. september 2019

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

Féria

Uto

Féria

Str

Féria

ZBP pre rodinu č. 421

Štv

+ Serafín, Anton, Angela a Karol Ţurek
č. 394

Najsvätejšieho mena Panny Márie
ľubovoľná spomienka

Pia

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

Pondelok
18:00

ZBP mamy a rodiny č. 211

6:30

+ Monika , Šebastián a rodičia

Utorok
18:00

14:00
Streda
18:00

+ Chromliakových a Šustekových č. 421
Sob

6:30

+ rodičov Franekových a Boboňových
č. 451
+ z rodiny Michlikových a Ovšákových
č. 820
ZBP pre rodinu Kuchťák a poďakovanie
za 43 r. ţivota č. 1113

Ned

Štvrtok
18:00
6:30
Piatok
18:00

Poďakovanie za 20 a 40 r. ţivota č. 277

7:00

+ Daniela (nedoţitých 30 r.) č. 399

Sobota
14:00
7:00

Sobášna sv. omša
Za Boţí ľud

Nedeľa
8:30

+ Štefan Fedor a ÚP č. 414

10:30

Poď. a BP pre detí, vnúčatá a pravnúčatá
č. 289

Povýšenie svätého kríţa
sviatok
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE,
PATRÓNKY SLOVENSKA
slávnosť

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

Igor Branický, syn rodičov Ondreja a Jany,
rod. Stolárikovej, bývajúci vo Vavrečke a
Paulína Jakubjaková, dcéra rodičov Milana a Jany,
rod. Jantolákovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa prvý krát ďalej
Peter Bernaťák, syn rodičov Jána a Jolany,
rod. Zálešákovej, bývajúci v Novoti a
Beáta Kovalíková, dcéra rodičov Františka
a Margity, rod. Sifkovej,
bývajúca v Oravskej Polhore
Ohlasujú sa prvý krát
... kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke,
ktorá by ovplyvnila platnosť tohto manželstva, nech
to ohlási na farskom úrade.
**************************************************************************************

V CIRKVI SME PRIVÍTALI
krst: 1.9.2019
Katarína Smolárová
...nech je jej život Bohu na slávu, svetu na osoh,
rodičom na radosť a jej samej na spásu.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA PRIJALI
Radek Josef a Klára Nevřalovci
Gratulujeme a prajeme veľa Božieho požehnania
na spoločnej ceste životom...

Milan Ferenčík, syn rodičov + Milana a + Emílie,
**************************************************************************************
rod. Kovaľovej, bývajúci v Zákamennom a
22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční
Eva Žatkuľáková, dcéra rodičov Emila a Marty, rod. Národný pochod za život, ktorý spoluorganizuje
Kuchťakovej, bývajúca v Novoti
Konferencia biskupov Slovenska. Kto má záujem ísť
Ohlasujú sa tretí krát ďalej
spoločne autobusom nech sa zapíše na zoznam, ktorý
je vzadu na stolíku. Cena 6,-€ na osobu.
**************************************************************************************
Michal Kurák, syn rodičov Mariána a Anny,
Hospodárska rada farnosti bude mať svoje
rod. Hajdučákovej, bývajúci v Sihelnom a
riadne
zasadanie v pondelok 9.9.2019 po večernej sv.
Ľubomíra Smolárová, dcéra rodičov Jozefa a Márie,
omši.
rod. Durčákovej, bývajúca v Novoti
Stretnutie nedeľných lektorov bude v stredu
Ohlasujú sa druhý krát ďalej
11.9.2019 po večernej sv. omši.

