(Pokračovanie z titulnej strany)

1. týždeň

Štatistika ku koncu roka
V tomto stĺpčeku farníka bolo veľa vážnych tém...
takže občas malá zmena nezaškodí...
Hosť upozorňuje čašníka:
- Dávajte pozor, aby ste si nepopálili prsty, keď mi ten
rezeň rukami kladiete na tanier.
- Po prvé, - odpovedá čašník, - rezeň je už celkom
studený, a po druhé, nechcem, aby mi opäť spadol na
zem.

---------------------------------------------------------- Box je nádherný šport, - hovorí jeden z divákov.
- Ste azda tiež boxer, - pýta sa ho sused.
- Nie, ja som zubár!

---------------------------------------------------------Syn sa pýta otca:
- Oco, čo sa stane s takým futbalistom, ktorý už dobre
nevidí?
- Z toho sa stane rozhodca.

---------------------------------------------------------U lekára bol veľmi dlhý rad. Jedného chlapa to prestalo
baviť, postavil sa, a odišiel so slovami:
- Už mám toho dosť! Idem domov a umriem
prirodzenou smrťou.

---------------------------------------------------------Poisťovací agent sa pýta:
- Robíte nebezpečné športy?
- Ani nie, ibaže niekedy sa pokúšam argumentovať so
svojou ženou.

---------------------------------------------------------Do švajčiarskej banky príde nový zákazník a chce
rozprávať len s riaditeľom.
"Koľko chcete uložiť?" - pýta sa ho riaditeľ.
Muž si dá ruku na ústa a potichu hovorí:
"Sedem miliónov!"
Bankár ho potľapká po pleci a povie:
"Nemusíte šepkať. U nás nie je chudoba nijakou
hanbou!"

29. december 2019

Všetko je dar... V prvom rade by som chcel vyjadriť
vďačnosť za dar kňazstva nášho rodáka Antona
Durčáka. Primičná svätá omša bola asi „udalosťou
roka“ v našej farnosti. Prosím, sprevádzajme nášho
rodáka kňaza Antona svojimi modlitbami a
priateľstvom.
Veľkým darom a milosťou bolo prijatie sviatosti
birmovania. 27. apríla 2019 prijalo sviatosť
birmovania 146 birmovancov. Nech Duch Svätý
prebýva v ich srdciach a nech ich vedie múdrosťou
a poznaním pravého dobra.
Do sviatostného manželstva vstúpilo 18 párov.
Pred rokom 25, pred 10 rokmi 25)
Pokrstených bolo 87 detí (38 ch, 49 d)
Pred rokom 66 (35 ch, 31 d)
Pred 10 rokmi 58 (30 ch, 28 d)
Pán Boh si povolal k sebe 20 ľudí (14 m, 6 ž)
Pred rokom 16 (11 m, 5 ž)
Pred 10 rokmi 22 (11m, 11 ž)
Aby sme sa za všetky prijaté dobrodenia mohli
Pánu Bohu poďakovať, okrem ďakovnej pobožnosti
po svätej omši bude otvorený kostol na osobnú
modlitbu od 23.00 hod do 00.15 hod.
Ostatné oblasti, za ktoré chcem Pánu Bohu
poďakovať, budú na sv. omši 31.12.2019
SH
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farár: Štefan Hrbček, tel.: 0904 575 829
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Do nového kalendárneho roku
Vám prajeme vytrvalosť v dobrom,
pokoj a radosť v rodine
a Božie požehnanie
ku každému dobrému dielu.
vaši kňazi Rastislav a Štefan

Niekoľko slov o

VĎAČNOSTI
Rok korunuješ svojou dobrotou

Koniec roka je v každej oblasti spojený
s bilancovaním, štatistikami a prehodnocovaním
uplynulého roka. Stáva sa, že sa tešíme z úspechov
a dosiahnutých cieľov a pritom zabúdame na
vďačnosť voči Pánu Bohu. Zabúdame na vďačnosť
za obyčajné veci: za teplú vodu, za strechu nad
hlavou, za oblečenie či jedlo... A rovnako by sme si
mali vážiť aj duchovné dobrá. Prijaté sviatosti na
ďalšej strane nie sú uvedené len pre zvedavosť
alebo len ako „štatistický ukazovateľ“, ale nech
naše myšlienky smerujú k vďačnosti, veď všetko je
dar. Každá prijatá milosť. Dar pozemského života,
keď na svet prichádza nový človek aj dar večného
života vo sviatosti krstu.
(Pokračovanie v článku štatistika ku koncu roka)

30. december 2019 – 5. január 2020
Pondelok
18:00
6:30
Utorok
16:00
7:00

+ Serafín a Viktória Bolek č. 764
Na úmysel celebranta

8:30
10:30
6:30
Štvrtok
18:00
6:30
Piatok

Pon

Šiesty deň v oktáve narodenia Pána

Uto

Šiesty deň v oktáve narodenia Pána

POZVÁNKA NA TROJKRÁĽOVÝ KONCERT

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE
BOHORODIČKY
prikázaný sviatok, slávnosť
Sv. Bazila Veľkého a Gregora
Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi
spomienka
Najsvätejšieho mena Ježiš
ľubovoľná spomienka

Milí naši farníci. Už teraz Vám chceme oznámiť, že 5.
januára 2020 o 15:30 hod. sa opäť bude konať
Trojkráľový koncert, na ktorý vás srdečne pozývame.
Navzájom sa potešíme krásnymi vianočnými
melódiami a peknými tónmi
hudobníci, speváci a zboristi z Novote

+ Štefana a Terézia Kuchťák č. 204
ZBP pre rodinu a + z rodiny Judiakovej
a Smolárovej č. 851

Streda

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

Str
Štv

Za Boží ľud (3)
+ Mária Mikolajčíková (90 r. nedož.)
a + Anton
+ z rodiny č. 453

Pia
Sob

Féria

+ Mária Jakubjaková a BP pre rodinu
č. 55
+ doktorku Murinovú č. 552

Ned

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ
PÁNA

17:45
6:15
7:00

+ Milan Račák a účastníkov pohrebu
a ZBP pre rodinu a detí č. 751
Fatimská pobožnosť
+ Jozef Smolár (1. r.) č. 1009

Sobota
7:00

Na úmysel celebranta

Nedeľa
8:30

Za Boží ľud (1)

10:30

+ Mária Godišová a účastníkov
pohrebu č. 1041

Lektorská služba- vianočné obdobie
31.1. o 16:00 h. – skupina: 2 (10:30)
1.1. všetky sv. omše – skupina: 3
5.1. všetky sv. omše – skupina: 1

Prosíme, aby sa na fatimskej pobožnosti 4.1.2020
modlili ruženec tieto ružencové spoločenstvá:
Sv. Anny
1. a 3. desiatok
Sv. Antona Paduánskeho 2. a 4. desiatok
Sv. Barbory
5. desiatok
Ružencové spoločenstvo si môže sadnúť spolu do
lavice. Za vašu službu dopredu ďakujem. SH

V stredu spovedať nebudeme
Vo štvrtok a v piatok spovedáme od 17:00 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.
Pán farár navštívi chorých, okrem čísla domov:
332, 335, 361, 362, 339, 348, 372,
Kto bol na svätej spovedi pred Vianocami a nemá
ťažký hriech, tak na spoveď ísť nemusí, lebo
vianočná svätá spoveď platí aj pre prvý piatok.
V nedeľu 5.1. pozývame mamičky na požehnanie
pred pôrodom, ktoré bude po druhej sv. omši.
Spoločenstvo Modlitby Matiek pozýva všetkých
na modlitebné stretnutie v stredu 30. decembra
2019 po večernej sv. omši.

V CIRKVI SME PRIVÍTALI
krst: 26.12.2019 – Helena Boboňová
Nech je jej život Bohu na slávu, svetu na osoh,
rodičom na radosť a jej na spásu.

Posviacka obnovenej sochy v chotári
Obec Novoť na základe podnetov poslancov
Obecného zastupiteľstva nedávno zreštaurovala
národnú kultúrnu pamiatku "Sochu Krista
Trpiteľa", postavenú v r. 1825, ktorá sa
nachádza v časti obce Grúň. Jej posvätenie bude
v stredu 1.1.2020 o 14:00 hod.
Srdečne vás pozývame

Živý Betlehem
Počas tohoročných vianočných sviatkov je
v priestoroch hospodárskej budovy pri starej fare
živý Betlehem. Pozývame rodiny s deťmi, aby čas
Vianoc obohatili aj o takýto zážitok.
Zvieratká a figúry Svätej rodiny budú v živom
betleheme do (približne) 2.1.2020

