Vo farnosti máme relikvie svätých manželov

Márie Zélie a Ľudovíta

MARTINOVCOV
7. decembra 2019 navštívil našu farnosť dp.
Ľudovít Gábriš. Počas svätej omše vložil posvätný
škapuliar našim farníkom a na konci svätej omše
nám daroval vzácny dar: Relikviu svätých
manželov Martinovcov, rodičov sv. Terézie
z Lisieux.

a porozumieť Božiemu slovu. Slávenie sviatku
svätých Cyrila a Metoda by malo byť každoročne
pre celý náš národ príležitosťou zamyslieť sa nad
tým, či dokážeme žiť svoju vieru a aj ju odovzdať
ďalším generáciám. Nielen náboženské zvyky, ale
skutočnú - živú vieru. SH

Termíny predmanželských náuk
na druhý polrok
11.júl 2020 (8:00) R1
18. júl 2020 (9:00) F1

(o 8:00 sú krstné náuky)

8. august 2020 (8:00) K1
14. august 2020 (19:00) PMR
(prirodzené metódy rodičovstva)

12.september 2020 (8:00) K1
19. september 2020 (9:00) F1 (o 8:00 sú krstné náuky)

Svätí Mária Zélia a Ľudovít,
orodujte za rodiny našej farnosti.
SH a www.zivotopisysvatych.sk

Čo to vlastne je
DEDIČSTVO OTCOV

ÁNO, AJ ...

8. august 2020 (9:00) BESEDA

Benedikt XVI. 19. októbra 2008 vyhlásil manželov
Martinových za blahoslavených.
Svätorečení boli 18. októbra 2015 pápežom
Františkom na Námestí sv. Petra počas trvania
Synody o rodine.

Informačný list farnosti Novoť

Písmo?
Kultúra?
Právny poriadok?
Národné sebauvedomenie a zaznamenaná história?

25.júl 2020 (8:00) F2

Sv. Terézia o matke povedala: „Milovala som
mamin úsmev, jej hlboký pohľad, ktorým akoby
hovorila «…idem do neba, hľadieť na Boha!«.“

28. týždeň
5. júl 2020

(Pokračovanie z titulnej strany)

19. september 2020 (10:00) F2
26. september 2020 8:00 BESEDA
Každý snúbenecký pár, ktorý si robí náuky vo
farnosti Novoť, si musí z tejto ponuky vybrať náuky
F1, F2, K1, PMR, BESEDA (v ľubovoľnom poradí)
(informácie sú aj vo farníku 2/2020 a na web stránke)

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

V prefácií (v piesni vďaky) počas svätej omše
v tento sviatok každý rok počúvame tieto slová:

Ich príklad a slová nás povzbudzujú
aby sme si zachovali dedičstvo
otcov: jednotu vo viere a vernosť
a poslušnosť svätej Cirkvi.
V našich médiách (vrátane verejnoprávnych) sa
počas tohto sviatku hovorí o písme, kultúre,
vzdelanosti... A ako keby sa zámerne obchádzalo to
najdôležitejšie: viera v Boha a budovanie Cirkvi na
našom území. Ohlasovanie viery a zvestovanie
Božieho slova bola prvoradá úloha a cieľ misie
svätých vierozvestov Cyrila a Metoda. Písmo,
vzdelanie a ostatné veci boli len nástrojmi a
pomocou k tomu, aby ľudia mohli čítať
(pokračovanie na zadnej strane)

DEDINSKÝ TÁBOR 2020
Adorácia bude vo štvrtok od 17:00

6. - 12 júl 2020
Pond.
18:00
6:30
Utorok
18:00
6:30
Streda
18:00
6:30
Štvrtok
18:00
Piatok
18:00
15:00
Sobota
19:00
7:00
8:30
Nedeľa
10:30

Na česť ducha Svätého (RH)
+ rodičia Karol a Angela Tropek č. 962
(RH)
+ rodičov Alojz a Jozefína Kyrcz č. 554
(SH)
+ Stanislav Bulák č. 572 (SH)
+ Jozef Poleta č. 556 (RH)
Za oslobodenie od alkoholu u syna (SH)

Pon

Sv. Mária Goretti, panny a mučenice
ľubovoľná spomienka

Uto

Féria

Str

Féria

Štv

Féria

Pia

Féria

Sob

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
sviatok
PÄTNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

+ František (30 r.) a Justína (3 r.)
Dibdiak č. 687 (RH)
Nie je

Ned

+ Kamila a Štefan č. 468 (RH)
Sobáš so svätou omšou
Šustek – Sochuľáková (SH)

Marek Šustek, syn rodičov Františka a Veroniky
rod. Pidíkovej, bývajúci v Novoti a
Natália Sochuľáková, dcéra rodičov Karola a Viery
rod. Dibdiakovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa tretí krát

+ Jozef, Ľudmila, Štefan a Serafín č. 453
(RH)
+ Marián Jakubjak (5 výr.) (SH)
Za Boží ľud (obetné dary: 1) (SH)
Na úmysel celebranta (RH)

Lektorská služba na nedele a sviatky – skup. 3
V nedeľu 12.7. pozývame mamičky na požehnanie
pred pôrodom, ktoré bude po druhej sv. omši.

Sviatosť manželstva chcú prijať

Tomáš Žatkuliak, syn rodičov Ervina a Márie
rod. Knapčíkovej, bývajúci v Novoti a
Michaela Stroková, dcéra rodičov + Miroslava
a Libuši rod. Meškovej, bývajúca v Lomnej
Ohlasujú sa druhý krát
Patrik Vrábeľ, syn rodičov Miroslava a Kataríny
rod. Bakošovej, bývajúci v Oravskej Lesnej a
Michaela Bulaková, dcéra rodičov + Jozefa
a Boženy rod. Judiakovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa prvý krát

Vzhľadom na súčasnú situáciu tábor pripravujeme,
ale momentálne nie je možné povedať či a v akej
forme sa uskutoční. Predbežne plánovaný termín je
v týždni od 17. do 23.8.
Definitívne budeme o jeho uskutočnení alebo
neuskutočnení informovať približne 3 týždne pred
plánovaným začiatkom tábora, v závislosti od
aktuálnej situácie.
prípravný tím

TÁBOR ORIGINÁL
Oravské centrum mládeže v Ústí nad Priehradou
pozýva mladých vo veku od 13 - 17 rokov na
nezabudnuteľný tábor Originál. Spojenie zážitku,
priateľstiev a duchovného programu Ti prinesie
dobrodružstvo, na ktorom sa presvedčíš, že aj Ty si
ORIGINÁL.
Tábor bude prebiehať v termíne 13.-18. júla 2020 v
Ústí nad Priehradou. Prihlásiť sa je možné ešte v
tieto dni na www.ozviac.sk, kde sú aj
bližšie informácie.
OZVIAC

POZVÁNKA NA BIERÁNKU
(pozvánku zverejňujeme v časovom predstihu, aby ste si mohli
tento termín rezervovať vo vašich „prázdninových plánoch“)

Poľovnícke združenie Novoť Vás srdečne pozýva na
slávnostnú sv. omšu v nedeľu dňa 30. augusta 2020
o 11.00 hod. pri príležitosti 3. výročia posvätenia
kaplnky a sochy sv. Huberta v lokalite Bieranka.

Modlitby pri kaplnkách a krížoch budú
začínať o 15:00 hod v termínoch uvedených
v predošlom FARNÍKU.

