POŽEHNANIE SNÚBENCOV
MOJE MIESTO VO VEĽKEJ RODINE CIRKVI
Väčšina ľudí prežíva svoju príslušnosť k Cirkvi
cez kontakt s miestnym farským spoločenstvom,
slávenie liturgie prežívanie sviatkov liturgického
roku a rastie vo viere cez ohlasovanie evanjelia
miestneho kňaza,
biskupa a registruje
významnejšie usmernenia Svätého Otca.
Avšak v rámci cirkvi je aj veľa rôznych druhov
spiritualít. Ľudia, ktorí v sebe cítia túžbu po
hlbšom vzťahu s Bohom alebo konkrétnej službe
pre dobro Cirkvi majú možnosť zapojiť sa do
spoločenstva, alebo do tretieho rádu niektorej
kongregácie alebo vybrať si niečo zo širokej
ponuky rôznych laických iniciatív, ktoré sú
schválené cirkvou.
Takýmto spôsobom môže človek prijímať
duchovnú formáciu, môže rásť v poznaní Boha
robiť konkrétnu službu bratom a sestrám a stáva
sa aktívnym členom Cirkvi.
Rozhodnutie stať sa členom niektorého
konkrétneho spoločenstva by mala predchádzať
túžba po dokonalejšou kresťanskom živote.
Avšak treba sa vyvarovať prehnaným veciam,
napr.
že
človek
je
členom
mnohých
spoločenstiev a pritom ani v jednom nie je
poriadne, alebo má nesprávnu motiváciu (keď ide
suseda, idem aj ja) Byť v spoločenstve
predstavuje pomoc na ceste k cieľu.
SH
************************************************************************************

GODZONE TOUR do Žiliny
Odchod autobusu bude 20.11.2019 o 15:00hod
zo zastávok SAD. Predpokladaný návrat je
o 23:00 hod. Treba sa teplo obliecť, keďže program
prebieha na zimnom štadióne, zvykne bývať zima,
najmä na nohy. Prosíme tých, ktorí z nejakého
dôvodu nemôžu nakoniec ísť, aby to dopredu
oznámili.

V poslednom čase registrujem, že mladí ľudia
sa pri odovzdávaní snubného prsteňa inšpirujú
americkými filmami alebo rôznymi nápadmi
z internetu. Zaiste je to pekné gesto, ale chcem
vám ponúknuť alternatívu alebo doplnenie
k týmto „zásnubám“.
Medzi požehnaniami, ktoré sa dotýkajú
v podstate každej oblasti nášho života je aj
požehnanie snúbencov. Toto požehnanie môže
mať rôzne podoby - verejné alebo súkromné,
s prítomnosťou rodičov alebo len v kruhu
najbližších.
Verím, že táto ponuka sa dotkne párov, ktoré
plánujú zásnuby. Celú túto udalosť môžeme
naozaj veľmi pekne pripraviť (napríklad chrám
bude osvetlený len sviecami). My kňazi sme
otvorení vyjsť vám v ústrety, aby ste
snúbenecký
čas
prežívali
s Bohom
a predmanželskej čistote.
SH
************************************************************************************

Vo štvrtok 21. novembra 2019 sa v Námestove
uskutoční ďalšie stretnutie 2. ročníka Diecéznej
školy viery. Sv. omša sa začne o 18:00 h. a po nej
bude katechéza. Novembrová katechéza sa bude
týkať 4. Boţieho prikázania.
Pri tej príleţitosti bude moţné zakúpiť si aj
vhodné knihy s náboţenskou tematikou. Budeme
radi, ak sa prednášok zúčastníte v čo najväčšom
počte.
Mons. A. Tyrol, gen. Vikár
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad 1005,
029 55 Novoť; tel.: 043 5590 230;
e-mail: farnost@novot.sk;
web stránky: www.novot.sk/farnost/ a nová
www.mojakomunita.sk/web/farnost-novot
farár: Štefan Hrbček, tel.: 0904 575 829
kaplán: Rastislav Hanečák, t.: 0950 626 642

47. týždeň
17. november 2019
Informačný list farnosti Novoť

Misijné združenie Ducha Svätého
(MzDSv)
Kto sme?
Laické modlitbové spoločenstvo, ktoré túţi ţiť
autentický
kresťanský
ţivot.
Spoločne
s Kongregáciou misijných sestier sluţobníc Ducha
Svätého, pôsobiacich po celom svete vydávame
svedectvo o Boţej láske, milosrdenstve a pokoji.
Odovzdávame sa pod vedenie Ducha Svätého.
Modlitbou, svedectvo
kresťanského
ţivota
a kaţdodennou obetou chceme prispievať k šíreniu
Boţieho kráľovstva vo svete. V Novoti toto
spoločenstvo bolo zaloţené v roku 1994 sr.
Bohumírou Školníkovou. A v tomto roku slávi
svoje 25 výročie. Ďakujeme za vaše svedectvo,
modlitby a obety.
Ako žijeme?
- Ţivot členov MzDSv vyviera z prameňa krstu
a rastie a rozvíja sa zo sviatosti birmovania. Aktívne
ţijeme výzvu sv. otca Františka na mimoriadny
misijný mesiac „Pokrstení a poslaní“
- Vo viere si hlboko uctievame Ducha Svätého,
tretiu Boţskú osobu, ktorý obnovuje našu Cirkev,
pretvára svet a premieňa srdcia.
- Máme citlivé a otvorené srdcia pre potreby iných.
- Snaţíme sa o dialóg s ľuďmi z iných kultúr
a vierovyznania.
- Do modlitieb spoločenstvo MzDSv zahŕňa svetovú
Cirkev a misionársku prácu rehoľnej rodiny sv.
(pokračovanie na tretej strane)

18. - 24. november 2019
Pondelok
18:00

+ rodičia Subjak a + brat a krstní č. 472

6:30

Poďak. za zdravie a ochranu č. 537

Utorok
18:00

Poď. a B. pom pre detí a vnúčatá č. 859

6:30

+ Angela Šustéková (1. výr.) č. 424

Streda
14:00

Štvrtok
18:00

18:00
7:00

Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla
ľubovoľná spomienka

Uto

Féria

Str

Féria

Štv
Pia
Sob

Nie je

Ned

Poďakovanie za 60 r. ţivota a ZBP pre
detí a vnúčatá č. 764

(mládežnícka sv. omša) + rodiny
Črchlan, Kosmeľ a Bugaj č.125
Poď. a B pomoc za 93 r. ţivota
Kristína č. 289

Sobota
7:00

Pon

Poď. za 26 r. manţelstva a + z Smolár
rodiny č. 141 (detská sv. omša)

Nie je
Piatok

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

Za + kňaza Rudolfa Vetríka (1. rok)

Nedeľa
8:30

Za Boţí ľud (3)

10:30

Na úmysel celebranta

V utorok 19.11. je stretnutie lektorov po sv. omši.
V ned. 24.11. budeme zapisovať úmysly sv. omší.

Obetovanie Panny Márie
spomienka
Sv. Cecílie, panny a mučenice
spomienka
Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
KRISTA KRÁĽA (34. nedeľa cez rok)

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

V CIRKVI SME PRIVÍTALI
krst: 10.11.2019 – Juraja Sumegu
...nech je jeho život Bohu na slávu, svetu na osoh,
rodičom na radosť a jemu samému na spásu.
************************************************************************************

(pokračovanie z prvej strany)
- Ľudia ţijúci na okraji spoločnosti, trpiaci na rôzne
závislosti a chorí, trpiaci a umierajúci sú i našou
starosťou
- Materiálnymi a finančnými darmi podporujeme
formačnú, misionársku, pastoračnú a charitatívnu
prácu Misijných sestier SSpS
Konkrétny každodenný život členov MzDSv
Boţiu lásku sa snaţíme sprítomňovať:

(pokračovanie z tretej strany)
- V rodine a vo farnosti, v zamestnaní i vo voľnom
čase, v nasadení sa za pokoj, spravodlivosť
a ochranu Boţieho stvorenia a v nasadení za
ochranu a dôstojnosť ţivota.
- Modlitbou pod vedením Ducha Svätého
formujeme náš duchovný ţivot. Cez sviatosť
Eucharistie sa Kristus stáva stredobodom nášho
kaţdodenného ţivota a ţivota spoločenstva.
- Prehlbujeme sa v poznávaní Boţieho slova, ţijeme
z neho a delíme sa s inými o skúsenostiach viery,
Chcete sa s nami vydať na cestu?
Kráčať spoločne s nami môţu všetci kresťania, ktorí
sú otvorení pre pôsobenie Ducha Svätého
Môţu s nami spolupracovať:
- Pri pravidelných modlitbových stretnutiach
spoločenstva
- Zapájať sa do organizovania misijných stretnutí
- Byť aktívnym veriacim vo farnosti
- Deliť sa s informáciami o misijnom dianí Cirkvi
a Kongregácii misijných sestier
Misijné zdruţenie Ducha Svätého patrí do rehoľnej
rodiny sv. Arnolda Janssena, ktorý sa osobne
zasvätil Duchu Svätému. Patrónkou spoločenstva je
Panna Mária – Nepoškvrnená nevesta Ducha
Svätého (8.12.)
Motto sv. Arnolda Janssena, ktorým ţije aj
spoločenstvo MzDSv:
„Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach
a v srdciach všetkých ľudí!“
Radi sa s Vami stretneme 24.11.2019 pred sv.
omšami a podelíme o aktuálnych udalostiach
a ţivote spoločenstva MzDSv a Misijných sestier
sluţobníc Ducha Svätého.
Členov Misijného zdruţenia Ducha Svätého a aj
nových členov pozývame na spoločné modlitbové
stretnutie v kostole o 14:00hod.
Sr. Lucia Slušná, SSpS

