Deň rodiny 2020 - pokračovanie
Záleží teda na každom z nás, či otcovia a mamy budú v
nedeľu so svojimi rodinami alebo budú obeťou
spoločenskej ľahostajnosti. Obidve výzvy tak chcú
prispieť k ochrane dôležitej hodnoty rodiny, ktorú
samotný trh neochráni.
Predseda FKI Tomáš Kuzár poznamenal: “V západných
štátoch EU je bežné, že nedeľa je voľným dňom. Na
Slovensko je už vhodná doba na to, aby voľná nedeľa
bola štandardom aj u nás “.
Ponúkame vám niektoré myšlienky z výzvy:
Sedemdňový týždeň zavŕšený nedeľným odpočinkom
udáva rytmus našej spoločnosti. Voľná nedeľa je
symbolom ľudskej dôstojnosti: človek nie je len homo
economicus – otrok zisku, robot, “ľudský zdroj”.
Voľná nedeľa umožňuje človeku vnímať život z inej
perspektívy, iným spôsobom prežívať svoje vzťahy – k
Bohu, k ľuďom a k sebe samému. Bez voľnej nedele má
týždeň iba sedem pracovných dní.
Rodičia s deťmi potrebujú v týždni aspoň jeden
spoločný voľný deň bez práce, aby mohli mať plnú účasť
na rodinnom, kultúrnom, spoločenskom a náboženskom
živote a tiež, aby mali primeraný čas na oddych a
načerpanie nových síl.
Nedeľná práca neprináša také ekonomické benefity,
ktoré by vyvážili nevýhody, ktoré sú s ňou spojené. V
mnohých prípadoch je to práve naopak. Voľná nedeľa je
pre mnohých obchodníkov ekonomicky výhodnejšia,
pokiaľ budú zatvoreté všetky obchody. Zákazníci si
nakúpia v iné dni a obchody ušetria nedeľné
prevádzkové náklady
V nedávnej výnimočnej situácii boli obchody v nedeľu
zatvorené. Všetci sme si mohli vyskúšať, že
plnohodnotne vieme žiť aj bez nakupovania v nedeľu.
Doprajme našim predavačkám, predavačom a ďalším
pracovníkom aj ich rodinám túto výsadu, aj keď koronakríza pominie. Viac info www.fki.sk
Požehnaný prázdninový čas vo vašich rodinách praje
Oľga Durčáková

Jubileum rehoľnej sestry

32. týždeň
2. august 2020

Tento rok sa naša rodáčka s. M. Anna Smolárová
z Novote dožíva svojich 50. rokov života.
Blahoželáme jej veľa Božej lásky a nehy, aby svoj
zasvätený život žila v šťastí a radosti. Modlime sa za
ňu a celú kongregáciu, aby mali dostatok nových
povolaní.
SH

55. výročie úmrtia biskupa
Jána Vojtaššáka
Dňa 4.8.2020 si pripomíname 55. výročie odchodu
Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka do večnosti.

Dňa 8.8.2020 o 10:30 hod. v Zákamennom
poďakujeme za dar jeho života a požehnanej
biskupskej služby.
Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať Mons.
Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, spolu so
spišským pomocným biskupom Mons. Jánom
Kubošom. V homílii sa prítomným prihovorí
Mons. Roman Czudek, rektor Pápežského ústavu
Nepomucenum v Ríme.
Rádio Lumen a TV Lux zabezpečia priamy
prenos slávnosti. Prosíme všetkých, ktorí sa tejto
púte zúčastnia, o rešpektovanie a dodržiavanie
opatrení a hygienických odporúčaní. Tí, ktorým
to zdravotné a iné problémy nedovolia, aby sa
zúčastnili púte do Zákamenného, môžu sa spolu
s nami spojiť prostredníctvom vysielania Rádia
Lumen a TV Lux.
Diecézny vestník ACES 3/2020
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad 1005,
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DEŇ RODINY 2020
Milé rodinky!
Je čas prázdnin a dovoleniek. Tiež je to čas, kedy rodiny
trávia viac času spolu. Keďže tento rok nastala
mimoriadna situácia, ktorá znemožňovala organizovanie
rôznych podujatí, pripravilo Fórum kresťanských
inštitúcií 2 výzvy. Jednu pre najvyšších predstaviteľov
nášho štátu a druhú pre každého, komu záleží na
rodine. Hlavnou myšlienkou výzvy je dosiahnuť

ABY KAŽDÁ NEDEĽA BOLA AJ DŇOM RODINY
Preto žiada kompetentných, aby vyvinuli primerané
úsilie na presadenie voľnej nedele pre čo najviac rodín.
Aby ľudia, ktorých práca počas nedele nie je
nevyhnutná, nemuseli pracovať.
Zároveň však prichádza s výzvou aj pre každého z nás, a
to: V NEDEĽU NENAKUPUJEM!
Pre nás, veriacich, predstavuje nedeľa aj Deň Pánov,
kedy chceme intenzívnejšie prežívať naše spoločenstvo s
Bohom a medzi sebou. My, ktorí ľahkovážne a často aj
bez rozmýšľania ideme v nedeľu nakúpiť nejakú
maličkosť, nútime svojich blížnych v nedeľu pracovať.
Nútime pracovať mamy a otcov, ktorí aj kvôli nám
chýbajú v nedeľu doma medzi svojimi. Práca v nedeľu,
ak nie je nevyhnutná, napr. na záchranu životov, nie je
znakom bohatstva, ale skôr chudoby. Nezabúdajme, že
ak my, kresťania katolíci, nezmeníme svoje návyky a s
nimi súvisiace nároky na druhých – nadarmo budeme
vyzývať občianskych predstaviteľov, aby upravili
pravidlá nedeľného predaja.
(Pokračovanie vzadu)

3. – 9. august 2020
Pondel.
18:00 + otec a synovia č. 597 (RH)
6:30
Utorok
18:00
6:30
Streda
18:00
6:30
Štvrtok
18:00
6:30
Piatok
17:45
6:15
7:00
11:00
Sobota
13:00
15:00
7:00
8:30
Nedeľa
10:30

Poď. za 60 r. ž, za + manžela, + rodičov
a ostatnú + rod., ZBP p. kňazov č.534 (RH)

+ manžel Krištof a ZBP pre manželku
Janu č. 47 (SH)
ZBP pre rodičov č.453 (SH)
Poď. za 40, 45 a 50 r. života dcér a B
pomoc v chorobe č. 311 (RH)
+ rodičov, + brata a + syna z rodiny
Mrekajovej a Bjaloňovej č. 116 (SH)
+ Janka Smolárová a ÚP č. 141 (RH)
+ František Brandys a ZBP pre rodinu
č. 557 (SH)
+ Janka Mlichová (40 r. ned.) č. 795
(RH)
Fatimská pobožnosť (RH)
Poď. za 50 r. života a + manžel Serafín
č. 536 (RH)
Poďakovanie za 50 rokov života sr. M.
Anny Smolárovej (SH)
+ Karol Kondela (100 r. ned.) a ZBP pre
jeho deti, vnúčatá a pravnúč. s rod. (RH)
Sobáš so svätou omšou
Zavoďančík a Serdelová (SH)
Na úmysel celebranta (RH)
Poď. za 60 r. života a prosba o BP pre
Jozefa a Stanislava s rodinami (SH)
Za Boží ľud (obetné dary: 1) (SH)

Lektorská služba na nedele a sviatky – skup. 1

Adorácia bude vo štvrtok od 16:15
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Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
spomienka
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Premenenie Pána
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Ned

Sv. Dominika, kňaza
spomienka
DEVÄTNÁSTA 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 8:00 h.
Prosíme, aby sa na fatimskej pobožnosti 8.aug.2020
modlili ruženec tieto ružencové spoločenstvá:
Sv. Márie Goretti
Sv. Mareka evanjelistu
Sv. Martina biskupa

1. a 3. desiatok
2. a 4. desiatok
5. desiatok

MODLITBY PRI KAPLNKÁCH
Dnes: 2.8.2020 15:00 hod.
Sedembolestná grúň – (RH)
Deti a mládež:
nezabudnite si zobrať svoje zberateľské kartičky

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
Dominik Zavoďančík, syn rodičov Floriána a Heleny
rod. Durčákovej, bývajúci v Novoti a
Katarína Serdelová, dcéra rodičov + Viktora
a Kataríny rod. Šimjakovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa tretí krát
Štefan Turoň, syn rodičov Štefana a Viktórie
rod. Mikolajčíkovej, bývajúci v Novoti a
Simona Babečková, dcéra rodičov Jozefa a Ľudmily
rod. Jakubjakovej, bývajúca v Mútnom
Ohlasujú sa druhý krát
Peter Račák, syn rodičov Pavla a Margity
rod. Murínovej, bývajúci v Novoti a
Veronika Telúchová, dcéra rodičov Štefana a Anny
rod. Frankovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa prvý krát
Matúš Kyrcz, syn rodičov Antona a Ľudmily
rod. Kondelovej, bývajúci v Novoti a
Eva Graňáková, dcéra rodičov Patrika a Evy rod.
Kvásnicovej, bývajúca v Beňadove
Ohlasujú sa prvý krát

SVIATOSŤ MANŽELSTVA UZAVRELI
1. augusta 2020
Dávid Miklušák a Barbora Dibdiaková
modlime sa za novomanželov
a aj za všetky manželstvá našej farnosti

DO VEČNOSTI
SPOMEDZI NÁS ODIŠLI
Kristína Boboňová (pohreb 22.7.2020)
Felicián Chromuliak (pohreb 22.7.2020)

