7. týždeň
9. február 2020

(Pokračovanie)

Po každom diele stvorenia, po každom „dni“ Boh videl,
že to bolo dobré. Keď stvoril človeka na svoj obraz, ako
muža a ženu ho stvoril, Boh povedal, že to bolo

VEĽMI DOBRÉ
Cirkevní otcovia prvých storočí vidia vo vykúpenom
manželstve návrat do „strateného raja“. Vykúpené
manželstvo znamená, že krásne a harmonické vzťahy,
aké zažíval človek v raji, môže a má mať v manželstve.
Prítomnosť Boha cez sviatostnú milosť manželstva je
„pevná pôda pod nohami“. Použijúc slová podobenstva,
cez žitú vieru sa buduje

DOM NA SKALE
Národný týždeň manželstva je zameraný práve na toto.
Nanovo a hlbšie si uvedomiť Boží plán lásky. Boh je
láska, a načrieme z nej čo najviac

PRIAMO Z PRAMEŇA
Aby som aspoň trochu ujasnil, čo všetky tieto metafory
znamenajú, budem konkrétny.
Najdôležitejšie je, aby sme prijímali Eucharistiu – Ježiša,
Chlieb Života. Na druhom mieste je modlitba manželov.
Stáva sa, že manželia sa hanbia spolu modliť. Ponúkam
vám pomôcku k spoločnej modlitbe manželov, ktorú
môžete použiť, ale samozrejme, že môžete sa modliť
vlastným zaužívaným spôsobom. Mám nádej, že aspoň
pre niektorých manželov tohoročný NTM bude

ŠTARTOM A MOTIVÁCIOU
spoločnej modlitby aj do ďalších rokov.
Celý program - témy a svedectvá sú pripravené tak, aby
v tom všetkom bol čo najviac v popredí Boh, jeho milosť,
jeho svätá vôľa, ktorú chceme spoznávať a riadiť sa ňou.
Pozvaní ľudia, ktorí budú hovoriť svedectvá zo svojho
manželského života sú na to, aby sme prijali
povzbudenie a vedomie, že Boh pomáha nie len
niektorým „špeciálne omilosteným“ manželom, ale
každému, kto o to prosí. (Pokračovanie na zadnej strane)

„Domáce úlohy“ ktoré nájdete v letáku k NMT majú
napomáhať tretej veľmi dôležitej veci –

Informačný list farnosti Novoť

KOMUNIKÁCIÍ
Náš príbeh má už možno rok, ... dva, sedem či desať.
O čom sa vlastne rozprávame? Hádame sa? Riešime už
len problémy každého dňa, alebo si vieme povedať:

ĽÚBIM ŤA
Všetko spolu súvisí – Božia milosť sa potrebuje stretnúť
s ľudskou snahou. Vtedy NÁŠ PRÍBEH dostáva novú silu,
živé farby a príťažlivosť.
Od Pána Boha očakávam, že On urobí omnoho viac, než
si prajeme. Celý tento čas zverujem pod ochranu našej
Nebeskej matky Panny Márie a žehnám tým, čo budú
slúžiť aj všetkým účastníkom.
SH

Program k národnému týždňu manželstva
PONDELOK 10. FEBRUÁR

Každý je veľký na svojom mieste
18:00 svätá omša: pán farár Štefan Hrbček
svedectvo
úmysel modlitieb a svätej omše: poďakovanie za dar
manželskej lásky a za manželstvá v našej farnosti
UTOROK 11. FEBRUÁR

(Pokračovanie z titulnej strany)
PIATOK 14. FEBRUÁR

Blahoslavení čistého srdca...
18:00 svätá omša: pán kaplán Stefan Bocko
svedectvo: manželia Lojekovci
úmysel modlitieb a svätej omše: za tých, čo spolu chodia
alebo tento rok vstúpia do manželstva

Rodina – obraz Najsvätejšej Trojice
18:00 svätá omša: pán kaplán Rastislav Hanečák
svedectvo: pozvaný manželský pár na tému: Prítomnosť
Boha v našom manželstve
Ján a Vierka Kurucovci
úmysel modlitieb a svätej omše: Za naše manželstvá,
aby sme dávali stále viac priestoru Pánu Bohu
STREDA 12. FEBRUÁR

SOBOTA 15. FEBRUÁR

Ježiš uzdravuje zranené vzťahy

Znak vyššieho významu
16:00 svätá omša: pán farár Štefan Hrbček
Vo svätej omši obnovenie manželských sľubov
Po sv. omši uctenie relikvií sv. manželov
Luisa a Zelie Martinovcov
úmysel modlitieb a svätej omše:
za všetky rodiny našej farnosti
Po svätej omši program v KD - hodnotný film a agapé
Prípravný tím NTM
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

deň pôstu za rodiny v kríze
18:00 svätá omša: vdp. otec Viliam Maretta
(kňaz pôsobiaci v Rodinkove)
svedectvo: pozvaní manželia, ktorí prídu s kňazom
úmysel modlitieb a svätej omše: za manželstvá, ktoré
prežívajú krízu
ŠTVRTOK 13. FEBRUÁR

Pramene jednoty
18:00 svätá omša: P. Peter Klubert, SAC
Po sv. omši adorácia do 20:00, potom bude ešte
vystavená Sviatosť Oltárna k poklone do 22:00 hodiny
úmysel modlitieb a svätej omše: Za ochotu manželov
budovať a posilňovať jednotu
(Pokračovanie na zadnej strane)

INFO pre manželov,
ktorí sa plánujú zúčastniť NMT
10. - 16. február 2020
Pondelok Pohreb so sv. omšou + Gabika Veselovská
14:00
+ rodičov, súrodencov a ostatných
18:00
z rodiny č. 233
Za + členov a za ZBP za živých členov
6:30
ružencového spol. P. Márie Lurdskej
Utorok
Poďakovanie za 40 r. manželstva
18:00
a ZBP pre rodinu č. 398
Poď. za 54 r. manželstva a ZBP pre
14:00
detí, vnúčatá a pravnúčatá č. 758
Streda (detská sv. omša)
18:00
+ Vendelín Kozák (10 r.) č. 333
6:30
Štvrtok
18:00
6:30
Piatok
18:00
7:00
Sobota
16:00
7:00
Nedeľa

+ Ľudmila Šusteková a účastníkov
pohrebu č. 335
+ Jozef Bulák a ZBP pre rodinu č. 761
+ rodičov Vendelín a Mária, + bratov
Serafín a Emil č. 472
ZBP za rodiny deviatnika, Podešťanská
č. 789 (mládežnícka sv. omša)
+ Ján Srogončík (1 výr.) č. 1042
Za všetky rodiny našej farnosti
ZBP a poď. personálu z domu dôchod.
za zdravotnú starostliv. Justíny č. 1002

8:30

Za Boží ľud (1)

10:30

Na úmysel celebranta

Lektorská služba na nedele a sviatky – skup. 2
Na detskú omšu nakresli: hostinu alebo Zacheja

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

Sv. Školastiky, panny
spomienka
Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej
ľubovoľná spomienka
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Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
ŠIESTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
PÁN SI POVOLAL
Antona Kovalčíka (+ 66)
Nech ho Pán prijme k sebe
do radosti večného života
*******************************************************************

Oravské centrum mládeže v Ústí nad Priehradou
organizuje 14-16. februára víkendovú duchovnú
obnovu o hľadaní Božieho zámeru v živote.

Učiteľ, kde bývaš?
Cena je 35eur. Budeme hľadať odpovede na otázky:
Aký má Boh so mnou plán? Čo odo mňa vlastne
chce? Aké je moje poslanie… a mnoho ďalších
otázok. Obnovu vedie duchovný otec Branislav
Kožuch. Viac informácií a prihlasovací formulár sú
na stránke www.ozviac.sk
Prihlásiť sa treba do 11.februára

Vzadu na stolíku je papier, do ktorého sa zapíšu
manželia, ktorí sa zúčastnia programu NTM v
sobotu 15.2.2020 v kultúrnom dome.
Na stolíku je tiež manuál, (pomôcka) k hlbšiemu
prežitiu NTM. Sú tam modlitby a úlohy, ktoré patria
k programu. Je vecou osobnej zodpovednosti, či to
budete používať.
Ponúkame vám možnosť objednať a zakúpiť si
dekoráciu s témou „kríž a manželská láska“.
V ponuke sú 2 druhy. Cena je 10 EUR. Môže to byť
dar pre manželov alebo aj pamiatka na NTM.
Ponuka sa týka len tohto týždňa a na ďalší týždeň
budú objednané obrazy pripravené k zakúpeniu
v saktistií. Platiť sa bude pri prevzatí.
(Obrazy si môže objednať ktokoľvek, nie len účastníci NTM)

SH

Oznam PZ RZ
„Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou
chodcov najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji,
často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na
dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných
reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po
ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných
hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po
chodníkoch, a kde nie je vybudovaný, tak po správnom
okraji cesty. Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj
život.“
PZ SR
Oznamy aktuálne o 2 týždne
Stretnutie pastoračnej rady bude v utorok 18.2. po sv. omši
Stretnutie lektorov bude 19.2.2020 po večernej sv. omši

