Dobré rady pre

Buďte taktní v zložitých veciach
a múdri v komunikácii
V určitých prípadoch manželské páry nachádzajú
múdre spôsoby, aby si v konfliktných konverzáciách
mohli povedať všetko a navzájom sa vypočuli, aby
potom mohli veci riešiť spolu. Pri „horúcich“
témach môže jeden symbolicky vziať do ruky nejaký
predmet, čo znamená: „Teraz jeden hovorí a druhý
počúva.“ Po určitom čase sa vymenia. Nenútená
komunikácia je skutočná cesta ku zmene k
lepšiemu.

Stále zostávajte vo vzájomnej blízkosti
Obrazne a moderne povedané: buďte on-line pre
toho druhého a neodvracajte sa od seba navzájom.
Manželské páry nech stále nachádzajú nové
spôsoby, ako zostať emocionálne prepojený s tým
druhým. Spojte sa! Tak sa vytvára skutočná
intimita. Pohľady, gestá a skutky ukazujú, že ten
druhý je skutočne prijímaný. Dôležitá je kvalita
vzájomnej prítomnosti: „Ty si mojou najvyššou
prioritou vo všetkých veciach!“ Z toho prirodzene
vychádza túžba robiť spolu veci, ktoré prinášajú
obom radosť: spoločne variť a jesť, piť kávu, večer
vypiť pohár vína, ísť sa spolu prejsť, počúvať hudbu,
filozofovať, čítať Písmo. Takto manželia zostávajú
vo vzájomnej blízkosti. Jeden dobrý skutok
nasleduje ďalší. Vynechaná príležitosť ale prináša
ďalšie vynechané príležitosti. Naproti tomu
sloboda, ktorá sa spája s takouto vzájomnou
pozornosťou, prináša záväzok, a v tom spočíva
manželská láska.
(pokračovanie na ďalšej strane)

6. týždeň
2. február 2020

(Dobré rady pre šťastné manželstvo – pokračovanie)

Život inšpirovaný spoločnou víziou
Manželské páry nech obohacujú svoj vzťah
prostredníctvom spoločných plánov, vzájomným
zdieľaním
skvelých
nápadov
a
neustálym
prispôsobením sa spoločným cieľom. Tak, ako
Najsvätejšia trojica je, spojenie troch osôb láskou za
účelom spásy sveta, aj naše manželstvá majú byť
obrazom Najsvätejšej trojice v našich rodinách.
Rozhovor kresťanských manželov by sa mal týkať
spásy sveta a mal by byť nasledovaný konkrétnymi
skutkami. V tomto zmysle je možné robiť skutky
milosrdenstva, navštevovať chorých, pomáhať
smútiacej rodine alebo variť matke po narodení jej
prvého dieťaťa... Keď manželia spolu zdieľajú silné
zážitky, aj v službe Božieho kráľovstva, ich vnútorné
spojenie sa tiež posilňuje. Kultúra nedieľ a sviatkov
poskytuje dôležitý priestor na napĺňanie veľkých vízií.

Modlite sa spolu
Modlitba spája ľudí s Bohom a aj medzi sebou
navzájom. V modlitbe človek otvára svoje vnútro pre
Boha, ktorý je väčší. Skúsenosť hraníc v láske potom
môže byť odrazovým mostíkom pre objavenie lásky,
ktorá je nekonečná, ktorá pretrvá na veky, ktorá vždy
odpúšťa, všetko znesie, ktorá je večná.... V knihe
Tobiáš čítame, že Tobiáš a Sára sa spolu modlili pred
tým, ako sa jeden druhému fyzický oddali (Tob 8, 19). Je to krásna modlitba vzájomnej vďačnosti za toho
druhého, za to, že vďaka geniálnej Božej myšlienke
boli stvorení mužom a ženou. Manželia, ktorí sa
modlia, zostávajú v spojení s Bohom a dostávajú od
neho všetku potrebnú milosť.
Zdroj: www.europe4christ.net, skrátené
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

Informačný list farnosti Novoť

Národný týždeň manželstva je už na Slovensku
10 rokov. Tento rok NTM spája s mottom:

náš príbeh

Každé manželstvo je jedinečné a píše si
svoj vlastný neopakovateľný príbeh, ktorý
začal spojením dvoch sŕdc.
Manželstvá našej farnosti si v tomto čase
môžu nanovo pripomenúť všetko dobré
a krásne, čo spolu zažili, ale aj povedať,
„odpusť mi“, „chcem sa zmeniť“. V tomto
čase
môžete
prijať
povzbudenie
a inšpiráciu, aby „náš príbeh“ pokračoval
krajší a lepší.

Národný týždeň manželstva
10 – 16. február 2020
V tomto čase budeme v našej farnosti opäť
prežívať čas, kedy chceme viac hovoriť o
sviatosti manželstva, jeho význame, kráse,
sile a potrebe pre dnešnú spoločnosť. Počas
celého týždňa je priestor na vyzdvihnutie
hodnoty manželstva, ako jedinečného vzťahu
muža a ženy, založeného na vzájomnej úcte
a
láske.
Dobré
manželstvo
nie
je
samozrejmosť, ale vzťah, o ktorý sa treba
starať.
Aj
tento
rok
povzbudzujeme
manželské dvojice, aby si našli čas a
spoločne aktívne prežili tento týždeň a tak
investovali do svojho manželstva.
Prípravný tím NTM

Ponúkame DVD film

BARBARSKÉ DNI

3. - 9. február 2020
Pondelok
Pohreb so sv. omšou + Anton Kovalčík
14:00
Poď. za 60 r. života a ZBP pre rodinu 858
18:00
Za ZBP pre rodiny z deviatnika pred
6:30
Vianocami č. 223
Utorok
+ rodičov Michlikových a Ovšákových
18:00
a bratov a sestry č. 820
+ manžel, rodičia Kozaňakových
14:00
a Judiakových č. 122 (detská sv. omša)
Streda
Poď. za 50 r. života Marta a ZBP pre
18:00
rodinu č. 290
+ Viliam (20 výr.) a + rodičov č. 998
6:30
Štvrtok
18:00
6:30
Piatok
17:45
6:15
7:00

Poď. za 55 r. manželstva a ZBP pre
rodinu č. 833
+ manžel Ján (3 r.) a + otec Karol (15
r.) a ZBP pre rodinu č. 236
+ rehoľná sestra Margita (10 r.) č. 811
(mládežnícka sv. omša)

Sobota

Fatimská pobožnosť
+ Serafín Subjak a účastníci pohrebu
č. 536

7:00

+ Justína a účastníci pohrebu č. 1002

10:30

Pon

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
ľubovoľná spomienka

Uto

Féria

Str
Štv
Pia
Sob
Ned

Sv. Agaty, panny a mučenice
spomienka
Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
spomienka
Féria
Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
PIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Spovedať budeme pol hodiny pred sv. omšami.
Vo štvrtok od 16:30 h. a v piatok od 16:00 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 8:00hod
a udelíme im aj sviatosť pomazania chorých.
*****************************************************************************************

POŽEHNANIE HRDLA
V pondelok 3.2.2020 bude pri sv. omši požehnanie
hrdla. (svätoblažejské požehnanie)
*****************************************************************************************

Nedeľa
8:30

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

Na úmysel celebranta
Za Boží ľud (4)

Lektorská služba na nedele a sviatky – skup. 1
Na detskú omšu nakresli: Utíšenie búrky na mori,
uzdravenie posadnutého a vzkriesenie dievčaťa.

Pomazanie chorých bude v sobotu o 8:00 h.
*****************************************************************************************

Prosíme, aby sa na fatimskej pobožnosti 8.2.2020
modlili ruženec tieto ružencové spoločenstvá:
Sv. Cecílie
1. a 3. desiatok
Sv. Cypriána
2. a 4. desiatok
Sv. Cyrila a Metoda 5. desiatok

Cena 2 € (dajte do pokladničky FARNIK)
Film bohatý na historickú dokumentáciu a archívne
zábery ilustrujúce atmosféru doby zachytáva aj
výpovede žijúcich svedkov, lekára a rehoľnej sestry
uzdravenej po modlitbe na príhovor Božieho
služobníka. Spolu s autormi boli na prezentácii
i účinkujúci a komparzisti z Vojtaššákovho rodiska
Zákamenné, kde sa narodil v roku 1877. Spišský
biskup Ján po prepustení z dlhoročného väzenia
zomrel v Senohraboch neďaleko Prahy v roku 1965.
Ak sa DVD minú, v priebehu nasledujúceho dňa budú
k dispozícií ďalšie. Neviem odhadnúť záujem, ale viem
zariadiť, aby sme tento týždeň mali DVD k dispozícií.
SH

Stretnutie s rodičmi
prvoprijímajúcich detí
V nedeľu 9.2.2020 hneď po sv. omši, čo začína
10:30 by som sa chcel stretnúť s rodičmi
prvoprijímajúcich detí. Bolo by dobré, aby prišiel
aspoň jeden rodič. Chcel by som sa vám krátko
prihovoriť, povzbudiť k hlbšiemu prežívaniu
prípravy na prvé sv. prijímanie v tomto čase
blížiacej sa slávnosti a tiež by som sa chcel
dohodnúť ohľadom niektorých organizačných
záležitostí. Ak niekto z rodičov nemôže prísť, nech
sa potom opýta tých čo tam boli.
SH

Predplatené časopisy
Predplatené časopisy ostávajú príliš dlho vzadu na
stolíku. Chcem poprosiť tých, ktorých sa to týka,
aby si predplatené časopisy prevzali v čo
najkratšom čase, alebo, aby v prípade, že nemajú
o daný časopis záujem ukončili odber. Ďakujem SH

