(Pokračovanie z titulnej strany)

Predmanželské náuky v našej farnosti
Chcel by som v prvom rade pripomenúť
dôležitosť
predmanželskej
čistoty.
Predmanželský intímny život je nielen hriechom
(smilstvo), ale odkláňa snúbencov od záujmu o
budovanie duchovnej a hodnotovej základne ich
budúceho manželstva. Zotrvávanie v ťažkom
hriechu vedie
k ľahostajnosti
a otupeniu
svedomia.
Snúbenci si môžu náuky urobiť v ktorejkoľvek
farnosti,
obzvlášť
odporúčam
absolvovať
profesionálnu prípravu www.domanzelstva.sk
(treba doniesť potvrdenie)

Veľmi odporúčam, aby sa snúbenci zúčastnili
programu - prednášok, svedectiev a sv. omší
s tématickými
homíliami
počas
TÝŽDŇA
MANŽELSTVA A RODINY , ktorý bude od 10. do
16. februára 2020.
Snúbenci, ktorí si chcú robiť náuky pred
manželstvom v našej farnosti, by sa mali zúčastniť
piatich stretnutí v termínoch uvedených v tabuľke,
podľa toho, komu aký termín vyhovuje.
V týždni pred sobášom si urobia liturgickú prípravu
s kňazom, ktorý ich bude sobášiť.
F1 – Ľudská a kresťanská zrelosť, ľudská pohlavnosť,
rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy, manželská
morálka – sobota 8:00hod – farár
F2 – ciele manželstva, obsah manželského sľubu, –
sobota 8:00hod – farár
K1 - Sviatosti, sviatosť manželstva, kresťanský štýl
v rodine– sobota 8:00hod – kaplán
BILLINGS – spoznávanie Božieho daru plodnosti,
zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania
rodičovstva - piatok
19:00hod - MuDr. Janka
Jakubjaková

Veľmi by nám pomohlo, keby snúbenci dali dopredu
vedieť, ktorých náuk sa plánujú zúčastniť. SH

***************************************
Ohlásenie Veľkej Noci je na farskej stránke
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

2. týždeň
5. január 2020
Informačný list farnosti Novoť

Príprava na manželstvo
v roku 2020
Zosnulý kňaz mimoriadnych charakterových
a duchovných kvalít, Jozef Krišanda (*1969,
+2006) povedal: „Do manželstva by sa nemalo
(bezhlavo) skákať, ale vstupovať“.
Vstup do manželstva je proces, v ktorom je veľa
dôležitých skutočností, omnoho dôležitejších než
romantika a telesná príťažlivosť. Stáva sa, že čas
chodenia (randenia) sa nevyužije dobre, a potom
už ako manželia zistia, že v dôležitých otázkach
spoločného života majú úplne iné pohľady na
vec.
Predmanželské náuky sú príležitosťou, aby sme
my kňazi a ľudia zapojení do prípravy párov na
manželstvo, snúbencom odovzdali Boží pohľad
na manželstvo a jeho PLÁN LÁSKY, ktorého
súčasťou je aj dar plodnosti a odovzdanie
nového života a kresťanský život v rodine.
Na príprave mladých na manželstvo majú účasť
aj ostatné rodiny farnosti, a to dobrým
príkladom lásky, úcty, vernosti a nábožnosti.
Tiež je dôležité slovo povzbudenia a odovzdanie
osobnej skúsenosti.
(Pokračovanie na ďalšej strane)

PÁN SI POVOLAL
Serafína Subjaka (+ 78)
Nech ho Pán prijme k sebe do večnej radosti

6. – 12. január 2020

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

Na úmysel celebranta

Pon

8:30

Na úmysel celebranta

Uto

10:30

Za Boží ľud (3)
Poď. za 70 r. života a ZBP pre detí a
vnúčatá č. 777

7:00
Pondelok

6:30
Utorok
18:00
14:00
Streda
18:00
6:30
Štvrtok
18:00
6:30
Piatok
18:00
7:00

+ Jozef Vojtkuľák a účastníkov
pohrebu
+ Miroslav a ZBP pre Alexa č. 116
(detská sv. omša)
Poď. a ZBP pre rodinu a B pom. č. 224
+ manžel Ján, otec a brat č. 1042
Za účastníkov deviatnika pri kaplnke
na Zimnicovej
Poď. a ZBP pre rodinu č. 763

Štv
Pia
Sob
Ned

V pondelok 6.1. pri prvej sv. omši bude požehnanie
svätenej vody, ktorú si môžete vziať domov.
Na detskú omšu nakresli: Ako sa modlíš

Poď. za 20 a 45 r. života a ZBP pre
rodinu č. 49 (mládežnícka sv. omša)
ZBP pre rodinu č. 377

Dátum prvého svätého prijímania, po
dohode s kňazmi z okolitých farností,
sme stanovili na 31. mája 2020.

Za športovcov

Príprava na prvé sväté prijímanie zahŕňa

Sobota
17:00
7:00

Str

ZJAVENIE PÁNA
prikázaný sviatok, slávnosť
Utorok po Zjavení Pána
Féria
Streda po Zjavení Pána
Féria
Štvrtok po Zjavení Pána
Féria
Piatok po Zjavení Pána
Féria
Sobota po Zjavení Pána
Féria
DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
KRST KRSTA PÁNA

Na úmysel celebranta

Nedeľa
8:30

Na úmysel celebranta

10:30

Za Boží ľud (4)

Lektorská služba- vianočné obdobie
6.1. všetky sv. omše – skupina: 2
12.1. všetky sv. omše – skupina: 3

Kresťanský život v rodine (spoločná modlitba)
Navštevovanie nedeľných a detských sv. omší
Náboženstvo v škole
Zvládnutie základných vedomostí
Duchovné stretnutie s rodičmi (asi apríl 2020)
Organizačné stretnutia s rodičmi (máj 2020)
Preskúšanie z vedomostí
Nácvik liturgie

V CIRKVI SME PRIVÍTALI

krst: 4.1.2020 – Alžbeta Smolárová
...nech je jej život Bohu na slávu, svetu na osoh,
rodičom na radosť a jej samej na spásu.

Pozývame vás na

kurz Billingsovej ovulačnej metódy
Kurz je určený pre manželov, snúbencov ale aj
slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu
Božieho
plánu
s
manželskou
plodnosťou.
Kurz vedie MUDr. F. Orlovský. Kurz sa uskutoční
u nás v Námestove v Katolíckom dome v dvoch
termínoch: 25. 1. 2020 a 21. 3. 2020, od 14.0018.00 hod. Prihlásiť sa môžete do 19.1. 2020 na
www.dkuspis.sk.

Končí VIANOČNÉ OBDOBIE
Po sviatku Krstu Krista Pána sa odloží Betlehem,
vianočná výzdoba a prestanú sa spievať
vianočné piesne. Nerozsvietený stromček môže
ostať v kostole do 2. februára.

Stretnutie s ľuďmi,
ktorí vedú modlitbu pred sv. omšou
v stredu 8.1.2020 po večernej sv. omši.
Môžu prísť aj tí, ktorí by sa chceli predmodlievať.

VLOŽENIE ŠKAPULIARA
V sobotu 11.1.2020 po rannej sv. omši bude
vloženie škapuliara ľuďom, ktorí z akýchkoľvek
dôvodov nemohli prijať škapuliar 7.12.2019.
Odporúčam vypočuť si homíliu zo 7.12.2019,
ktorá je na novej farskej stránke.
***************

Na ples športovcov sú ešte voľné miesta
Info o plese na WEBOVEJ stránke obce.

