dobré rady pre
Prinášajme radosť manželke / manželovi
Manželia sú si navzájom darom, dávajú si navzájom
radosť, nie starosti a bolesť. Znie to jednoducho, ale v
reálnom živote je to veľmi ťažké. Prinášajú moje skutky
a slová radosť tomu druhému? Pozornosť voči druhému
je kľúčom k jeho srdcu. Istý mladý muž pre svoju
manželku vymyslel toto: Keď odcestoval za prácou do
zahraničia, zariadil, aby jeho snúbenica dostala každý
deň nejaký malý darček - sladkosti, voňavku do kúpeľne
kvety alebo knihu. Každý deň malý darček. Aj my
môžeme popustiť fantáziu a denne dať malý darček
svojej milovanej osobe.

Udržujme rituály radosti
Zvyky, rituály a prejavy lásky posilňujú vzťah, pretože
prebúdzajú city. Začína sa to spôsobom, ako sa vítame.
Keď muž príde večer domov, pozdraví najprv psa,
potom zapne počítač a televízor, a až potom sa zvíta so
ženou so slovami: „Čo je dnes na večeru?“ Určite takéto
zvítanie neprospieva nášmu vzťahu. Je dôležité vytvoriť
si svet symbolov, v ktorom nám viditeľné prejavy
pripomínajú našu vnútornú lásku. K tomu patria rituály,
ako sú komplimenty, vzájomné telefonovanie každý
deň, oslavovanie výročí, pochvala a vďačnosť.

Rozprávajme sa spolu otvorene a čestne
Manželský pár nech vytvára bezpečný priestor, kde
môžu obaja manželia byť sami sebou, kde môžu bez
obáv vyjadriť svoje pocity, túžby, očakávania, problémy,
sklamania a všetko, čo majú na srdci. Je to úžasná
milosť, byť druhým prijímaný aj vo svojej slabosti a
krehkosti. V manželstve je možné, že sa staneme ešte
„viac sebou“. Sľuby, ktoré dávame a dodržiavame,
posilňujú dôveru. Dodržané sľuby prinášajú pocit:
Môžem ti veriť, môžem sa na teba spoľahnúť.“
Zdroj: www.europe4christ.net, skrátené

(pokračovanie z titulnej strany)

vďaka
ktorej
si
uvedomujeme
Božie
milosrdenstvo, a o ľútosť, ktorá pokorne prijíma
Božie odpustenie.
Manželia uskutočňujú úplné sebadarovanie v
manželskom živote a v manželskom spojení,
ktoré je pre kresťanov oživované sviatostnou
milosťou. Ich špecifické spojenie a odovzdávanie
života sú povinnosti vlastné ich manželskej
svätosti.
Rodičia nech považujú svoje poslanie za česť a
zodpovednosť, pretože sa stávajú Božími
spolupracovníkmi pri odovzdávaní života novej
osoby, stvorenej na Boží obraz a podobu,
Kristom vykúpenej a zameranej na život vo
večnom šťastí. „Práve v tejto úlohe
spolupracovníkov Boha, ktorý odovzdáva svoj
obraz novej bytosti, tkvie veľkosť manželov,
ochotných «odvážne spolupracovať s láskou
Stvoriteľa a Spasiteľa, ktorý ich prostredníctvom
stále rozširuje a obohacuje svoju rodinu».“
Pápežská rada pre rodinu
(TEXT je veľmi jemne upravený, aby bol zrozumiteľnejší)

INFO

Vo farnosti pripravujeme program pre Národný
týždeň manželstva. (10. až 16. február) Určite
to poznáte z predošlých rokov. Vzdialenou
prípravou na tento týždeň bude rubrika „Dobré
rady pre šťastné manželstvo“, a niektoré témy
týkajúce sa manželstva, čo budem zverejňovať
postupne v častiach.
SH
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad 1005,
029 55 Novoť; tel.: 043 5590 230;
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

5. týždeň
26. január 2020
Informačný list farnosti Novoť

Manželská svätosť
Všetci kresťania by mali mať povedomie o
svojom povolaní na svätosť. Pozvanie
nasledovať Krista je totiž venované všetkým a
každý veriaci musí smerovať k plnosti
kresťanského života a k dokonalosti lásky vo
svojom stave.
Láska je dušou svätosti. Pre svoju vnútornú
povahu láska – dar, ktorý Duch vlieva do srdca –
zahŕňa a pozdvihuje ľudskú lásku a uschopňuje
ju na dokonalé sebadarovanie. Láska robí
zriekanie prijateľnejším, duchovný zápas ľahším,
sebaobetovanie radostnejším.
Pre človeka s jeho vlastnými silami nie je možné
uskutočňovať dokonalé sebadarovanie. Je ho
schopný mocou Ducha Svätého. V skutočnosti
Kristus je ten, ktorý zjavuje pôvodnú pravdu o
manželstve a oslobodzujúc človeka od tvrdosti
srdca uschopňuje ho plne uskutočňovať toto
dokonalé sebadarovanie.
Na ceste k svätosti kresťan zakusuje tak ľudskú
slabosť, ako aj láskavosť a milosrdenstvo
Pánovo. A tak základný kameň uskutočňovania
kresťanských čností - a teda aj manželskej
čistoty - sa opiera o vieru,
(pokračovanie na ďalšej strane)

27. január – 2. február 2020
Pondelok

Pon

18:00

+ Jozefína Pidíková (1 r.) č. 336

6:30

ZBP pre rodinu č. 558

Utorok
18:00
14:00
Streda

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

Poď. za 70 r. života a ZBP pre celú
rodinu č. 656
Poď. za 20 r. manželstva č. 800
(detská sv. omša)

Uto
Str
Štv
Pia

Na úmysel rodín z deviatnika
z Barutovej

Sob

18:00
6:30

Poď. za 50 r. života Ladislav č. 871

Ned

Štvrtok
18:00

ZBP pre rodinu č. 52

6:30

ZBP a poďakovanie za 88 r. života
Agneša č. 381

Piatok
18:00

+ rodičov, manžela a zaťa č. 124
(mládežnícka sv. omša)

7:00

Na úmysel č. 987

Sobota

Féria
Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa
Cirkvi, spomienka
Féria
Féria
Sv. Jána Bosca, kňaza
spomienka
Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
NEDEĽA
OBETOVANIE PÁNA

V nedeľu 2.2. pozývame mamičky na požehnanie
pred pôrodom, ktoré bude po druhej sv. omši.
*****************************************************************************************

PÁN SI POVOLAL

Veroniku Brandysovu (+ 78)
Janku Poletovu (+ 96)
a Justínu Kovalčíkovu (+ 89)

Na úmysel celebranta

Nech ich Pán prijme k sebe do večného života

8:30

Za Boží ľud (3)

KRSTOM znovuzrodení pre večný život
a začlenení do Cirkvi 19.1.2020 boli:

10:30

Na úmysel celebranta

7:00
Nedeľa

Lektorská služba na nedele a sviatky – skup. 3
Na detskú svätú omšu nakresli:
dvanásť apoštolov a Pána Ježiša ako ich volá
k sebe, aby sa stali jeho žiakmi.

Samuel Tomašák
Sofia Klimčíková
...nech je ich život Bohu na slávu, svetu na osoh,
rodičom na radosť a im samým na spásu.

Milé rodinky z farnosti NOVOŤ!
Zo srdca Vám ďakujeme za Vašu štedrosť,
za milodar spolu 85 €, ktorý ste nám poslali na
apoštolát Združenia Zázračnej medaily, podomovú
návštevu Panny Márie.
Nech Vás Panna Mária vedie k stále väčšej láske ku
svojmu Synovi a vyprosuje Vám mnoho milostí
a požehnania!
Vďačné sestry Vincentky z Nitry
*****************************************************************************************

V sobotu 15. februára 2020 sa v Nitre uskutoční
modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov
Slávnostnú sv. omšu celebruje J.E. Mons. Viliam
Judák, nitriansky biskup. Záujemci nech sa zapíšu
na papier na stolíku za lavicami.
Odchod autobusu bude o 4:00 hod. Viac informácií
nájdete na nástenke v chodbe kostola.
*****************************************************************************************

Víkendový program prípravy na manželstvo
Termín: 6. 3. – 8. 3. 2020
Miesto: Spišská Nová Ves
Info: tel.: 0905 670 833, frmikolaj@gmail.com
Ak ste vo veku, keď si plánujete založiť rodinu
a s milovaným partnerom prijať sviatosť manželstva
a rozmýšľate nad dôležitosťou záväzku, jednou
z odporúčaných
možností
KBS
povinnej
predmanželskej prípravy sú OSS (Ohne – Stretnutie
Snúbencov, čo je náš názov programu pre prípravu
párov na sviatosť manželstva). Výsledkom je
samozrejme potvrdenie pre sviatostné manželstvo.
Program začína vždy v piatok o 18:00 a končí
v popoludňajších hodinách v nedeľu.
František Mikolaj
*****************************************************************************************

POŽEHNANIE SVIEC
Na budúcu nedeľu 2.2.2020 bude pred každou sv.
omšou požehnanie sviec, ktoré si donesiete so
sebou. Prosím, pri zapaľovaní a zhasínaní sviec
buďte opatrní, aby ste nekvapkali na zem.

