TECHNICKO – ZDRAVOTNÍCKE

Kedysi som prednášal na vedeckej
konferencii v Piešťanoch. Môj príspevok
som nazval
„Havária konštrukcie – experiment v reálnych
podmienkach stavby“.
V tom príspevku som na základe havárie jednej
významnej stavby analyzoval správanie sa
niektorých nosných prvkov pri ich preťažení nad
medzu ich únosnosti až po ich deštrukciu. Bolo
veľmi poučné mať prístup k informáciám o tej
havárii a teda mať možnosť porušene
konštrukcie takto analyzovať.
V súvislosti s tým by som rád poukázal na
dnešný problém Corona vírusu a jeho šíreniu vo
svete. Napriek tomu, že je to tragické, môže to
byť veľmi poučné. Tie iste zákonitosti, ktoré
platia pri šírení tohto vírusu, platia aj pri šírení
akejkoľvek inej infekčnej choroby. Opatrenia,
ktoré sa zaviedli, na zabránenie tejto pandémie,
aby neprenikla do tých oblastí, kde ešte
neprenikla, sú teda účinné aj v prípade každej
inej infekčnej choroby. Ide o princíp zabrániť
kontaktu neinfikovaných osôb s infikovanými
osobami. Nakoľko však nie je celkom možné
spoľahlivo zistiť, ktorá osoba je a ktorá osoba nie
je infikovaná, je správne, že sa prijali také
opatrenia, ktoré obmedzujú vzájomný kontakt
všetkých osôb - vo všeobecnosti, bez ohľadu na
to, či sú, alebo nie sú infikované.
Zoberme si napríklad venerické choroby,
(pokračovanie na zadnej strane)

(pokračovnie článku Technicko – zdravotnícke paralely)

(nakoľko ide o choroby spravidla utajované),
naozaj je ťažko predpokladať, kto je a kto nie je
infikovaný. Šírenie týchto chorôb je špecifické –
spravidla intímnym kontaktom. Zásadu vernosti
vo vzťahu, odmietnutie promiskuity a boj proti
„voľnej láske“, netreba hneď vnímať ako prejav
bigotnej náboženskej prúdernosti, proti ktorej sa
treba v „slobodnej spoločnosti“ postaviť na
odpor. Vo svojej podstate tu ide aj o racionálny
prístup k opatreniam na zabránenie šíreniu
epidémie chorôb z tejto oblasti... Je veľkou
pridanou hodnotou, že je to prežívané v kontexte
viery.
AUTOR: Ing. Bohumil Bohunický
statik stavebných konštrukcií
*******************************************************
(pokračovanie u titulnej strany)

... môžeme byť teraz mestom na návrší a lampou,
ktorá bude ako maják dávať pokorne príklad
trpezlivosti a disciplinovanosti ... a nie s
ukazovákom ukazovať na tých, čo tak nerobia ...
... sa mnohí zjednotíme v modlitbe
... zrazu bude akosi viac času ... ktorý sme
nevedeli nájsť už mnoho rokov...

Máme Otca, čo premieňa púšť na pramene
vôd. Máme k nemu prístup - tak
rozmýšľajme, ako celú situáciu s korona
vírusom premeníme na dobro, vďaka tomu,
čie deti sme a komu sme uverili.
(prevzaté z internetu, 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
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Preventívne opatrenia raz skončia. Verím že:
... si budeme viac vážiť učiteľov a učiteľky, ktoré
sú s našimi deťmi, kým sme v práci
... si nachvíľu zažijeme svet dlhodobo chorých
... o dva týždne budú kostoly preplnené
... sa naše srdce naplní túžbou po Eucharistii
... sa môžeme učiť byť zodpovední
... si uvedomíme, že práca je dar
... si viac budeme dávať pozor, na koho kašleme
a kto sa vykašlal na nás
... sa skúsime tešiť a radovať v hĺbke svojho srdca
a rozvíjať v sebe skryté talenty
... objavíme knižnicu, s knihami doma, ktoré sme
nikdy nemali čas prečítať
... si uvedomíme,, čo všetko sme a máme k
dispozícii len tak
... si uvedomíme, kde všade sme mali dvere
otvorené a kto nám za nimi slúžil
... si uvedomíme, ako veľmi sa navzájom
potrebujeme a ako si navzájom pomáhame
... v srdci poďakujeme všetkým tým neznámym,
ktorí sa starajú o naše dobro
... si budeme vážiť aj tetu predavačku, aj tetu
sestričku, aj mamičku, čo sa stará doma o všetko,
lebo na chvíľku zistíme, že sme za ich "služby"
ani nepoďakovali

(pokračovanie na zadnej strane)

Pozvánka na púť do LYCHEŇ STARY (PL)

16. – 22. marec 2020
sv. omše ani krížové cesty
v tomto týždni nebudú
Úmysly sv. omší, ktoré majú byť slúžené počas trvania
zákazu sa presunú na najbližšie možné termíny, po
skončení zákazu verejných bohoslužieb.
Kostol bude otvorený k súkromnej návšteve - tak ako je
otvorený stále – predsieň - počas dňa, a bude
dezinfikovaný. Rovnako vás chcem povzbudiť k
pozornému sledovaniu prenosu sv. omší cez TV LUX a
Lumen, v nedeľu je to vašou kresťanskou povinnosťou a
v tomto výnimočnom stave to nahrádza riadnu účasť na
sv. omši.
Mimoriadne vysielanie bohoslužieb - TV LUX
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Duchovná obnova pre rodičov prvoprijimajúcich detí
plánovaná na 15.3.2020 bude preložená. Termín
zverejním vo farníku a na WEBE farnosti.
Predmanželská náuka (F2) plánovaná na 21.3.2020 sa
ruší. Prosím, využite nasledovné termíny.

Diecézna škola viery
V súvislosti so šíriacou sa vírusovou epidémiou vám
oznamujeme, že ďalšie stretnutie Diecéznej školy viery,
naplánované na 19. marec 2020, sa odkladá. O
novom termíne vás budeme včas informovať.

Mons. Anton Tyrol, gen. vikár

Pokračovanie zo strany „program bohoslužieb“

V nedeľu 15. narca 2020 (dnes) je kostol otvorený od 7:00 do 15:00 pre súkromnú modlitbu.
Prosím aby ste využívali čas na návštevu kostola v
priebehu celého dňa a neorganizovali žiadne
spoločné modlitbové stretnutia. Vyhýbajme sa
blízkemu kontaktu s ľuďmi a správajme sa
zodpovedne. Prosím, aby ste priebežne sledovali
aktualizované
informácie
úradu
verejného
zdravotníctva http://www.uvzsr.sk/
V nedeľu 15. marca a 22. marca 2020
nebudú mimoriadni rozdávatelia roznášať sv.
prijímanie chorým, nakoľko práve starí a chorí sú
najviac ohrození chorobou COVID-19.
************************************************
úplné odpustky počas pôstu: farník 09/2020

V dňoch 05. -07. júna 2020 organizujeme v
poradí už 7. farskú púť do Lichne pri príležitosti
21. výročia návštevy sv. Jána Pavla II. v Lichni.
Odchod bude v piatok
v skorých ranných
hodinách prispôsobený s ostatnými aktivitami
počas púte a v poobedňajších hodinách príchod
do Lichne, návrat v nedeľu vo večerných
hodinách. Podrobné informácie o púti budú na
stolíku v kostole. Cestovné, ubytovanie /2 noci/
poistenie a ostatné náklady činia cca 35-40 € na
osobu. V prípade účasti viacerých členov rodiny
je možnosť poplatku aj na splátky.
Prihlásiť a informovať sa môžete do 15. mája
2018 u p. Štefana Kolenčíka tel. 0907526259.
**************************************************

Kým preventívne opatrenia skončia,
môžeme toho stihnúť tak veľa:
môžeme sa viac modliť v rodinách
môžeme dokončiť veci, ktoré dlhodobo
odkladáme
môžeme denne aspoň na chvíľu navštíviť kostol
a pokloniť sa Ježišovi v EUCHARISTII
môžeme viac čítať sväté Písmo

(je rok Božieho Slova)

môžeme sa učiť správať zodpovedne
a dodržiavať preventívne opatrenia
môžeme ísť na prechádzku do prírody. Veď
príroda je taká pekná zvlášť teraz, keď prichádza
jar
........ a .... čoho sa to vlastne bojíme? Môžeme sa
naučiť žiť v múdrosti dvoch - síce starých - ale
múdrych rád:
***ORA ET LABORA *** MEMENTO MORI***
SH

