Gorazdov Močenok 2020
XXVIII. ročník Celonárodného festivalu
kresťanského divadla
Rok 2020 nám priniesol množstvo prekážok. My sme
však neskutočne vďační , že aj napriek všetkým
opatreniam sme sa mohli zúčastniť tohto úžasného
festivalu.
Oproti iným súťažiam je Gorazdov Močenok trocha iný.
Je to kresťanský divadelný festival, kde majú svoje
nezastupiteľné miesto bohoslužby, putovanie pútnikov
po ceste solúnskych bratov do Nitry, gospelové piesne,
tvorivé dielne, vystúpenia spevokolov.
A čo je najviac povzbudivé ? Vo vzduchu necítiť rivalitu.
Divadelné súbory nespája túžba po výhre, ale láska k
divadlu.
Zažili sme toho naozaj veľa. Videli sme krásne
inšpiratívne predstavenia, nazbierali sme nové
skúsenosti, upevnili si vzájomné vzťahy, prežili spoločne
krásnych pár dní. A v poslednom rade sme si odniesli
krásne 3. miesto.
Sme veľmi vďační, že sme naším spevom a hrou (Kam
beží vlak, kde sme chceli poukázať , ako je potrebné brať
človeka takého, aký je. Milovať bez rozdielu bez úlohy
súdiť) mohli prispieť k oslave nášho Pána. Ako minulý
rok, tak aj tento nám práve Božie slovo ukázalo, čo a kto
je v živote najdôležitejší.
Hlavne na odpustenie a ľútosť nikdy nie je neskoro.
Preto ľutujme a odpúšťajme.

33. týždeň
9. august 2020

DEŇ RODINY NOVOŤ 2020 POZVÁNKA

Informačný list farnosti Novoť

Vzhľadom na situáciu, ktorá je spojená s COVID
19 sme sa rozhodli pripraviť pre vás deň rodiny
inak, ako ho poznáte z minulých rokov.
Všetky rodiny pozývame v nedeľu 20. 9. 2020
na výstup na Krawcov vrch (Kravcuľu), kde sa
bude konať aj sv. omša za rodiny. Ďaľšie info o
pripravovanej akcii sledujte priebežne vo
farníku. Takže si už teraz rezervujte termín.
Tešíme sa na vás 

prípravný tím DR

PEŠIA PÚŤ NA ODPUSTOVÚ SLÁVNOSŤ
DO ZÁKAMENNÉHO
V sobotu 15. augusta 2020 o 10:00 hod je
v Zákamennom
odpustová
slávnosť
Nanebovzatia Panny Márie.
Z našej farnosti na túto slávnosť pôjde veľa ľudí
autami, ale bude aj možnosť isť do Zákamenného
v pútnickom sprievode. Po prvej sv. omši ktorá
začína o 7:00 a končí cca 7:45 bude požehnanie
pútnikov. Pôjde sa popri kaplnke Sedembolestnej
cez Vlkov Vrch. Zodpovedný za púť je pán Jozef
Kovalčík. Pútnici sa môžu pridať aj k sprievodu
po ceste, ale bolo by veľmi pekné, keby na
požehnanie pútnikov prišli čím viacerí.

NEDEĽA V NAŠEJ RODINE
Nedeľu v našej rodine prežívame úplne inak ako
ostané dni. Svätenie nedele, najmä účasťou na sv.
omši a oddychom, spoločne prežitý čas v rodine,
nám bol odovzdávaný už od detstva. Toto sa
snažíme odovzdávať aj naším deťom. Na sv. omši
chceme poďakovať Pánu Bohu za prežitý týždeň
a poprosiť o požehnanie do ďalších dní. Snažíme sa
všetko robiť spoločne, či už ísť na sv. omšu,
pripravovať obed. Spoločné obedovanie je pre nás
veľmi vzácne . Poobedie trávime v prírode alebo
návštevou blízkych. Na nedeľu sa vždy tešíme.
Prajeme každej rodine, aby si v nedeľu našli čas na
Pána Boha, na seba navzájom a tak sa stali jeden
pre druhého darom.
rod. Michliková

SH

INFO o festivale https://www.krediv.sk/
Divadelný súbor LIENKY

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

svätá omša

rodinné
stolovanie

čas strávený spolu

Adorácia bude vo štvrtok od 17:00

10. – 16. august 2020
Pondel.
Poď. za 40 r. manželstva a ZBP pre
18:00 rodinu č. 187 (SH)
+ z rodiny Smolárovej č. 141 (SH)
6:30
Utorok
18:00
6:30
Streda
18:00
6:30
Štvrtok
18:00

ZBP pre Štefana a všetkých jeho
dobrodincov č. 442 (RH)

6:30
Piatok
18:00

+ rodičov a starých rodičov č. 102 (RH)

7:00
8:30
Sobota
15:00
7:00
8:30
Nedeľa
10:30

Za zosnulých rodičov č.883 (RH)
+ manžel Viktor (2 r.) č. 401 (SH)
Poď. za 65 r. života a ZBP pre rodinu
č. 998 (RH)
+ manžel Serafín (25 .r) č. 819 (SH)

+ Kristína (10 r.) a + rodičov č. 323(SH)
+ Mária Ovšáková a ZBP pre manžela
Serafína č. 763 (RH)
Za Boží ľud (obetné dary: 2) (SH)
Sobáš so svätou omšou
Turoň a Babečková (SH)
Na úmysel celebranta (RH)
+ manžel Ján a Jozefína a rodičia č. 334
(RH)
Za Boží ľud (obetné dary: 3) (SH)

Lektorská služba na nedele a sviatky – skup. 2
*******************************************************

V nedeľu 16.8. pozývame mamičky v požehnanom
stave na požehnanie pred pôrodom, ktoré bude
po druhej sv. omši.
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Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
Sviatok
Sv. Kláry, panny
spomienka

Str
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Štv
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Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho,
kňaza a mučeníka, spomienka
Večerná omša zo slávnosti
NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE
slávnosť – prikázaný sviatok
DVADSIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

MODLITBY PRI KAPLNKÁCH
Dnes: 9.8.2020 15:00 hod.
Kríž na Srogoňovom grúni (RH)
Deti a mládež:
nezabudnite si zobrať svoje zberateľské kartičky

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
Štefan Turoň, syn Štefana a Viktórie
rod. Mikolajčíkovej, bývajúci v Novoti a
Simona Babečková, dcéra rodičov Jozefa a Ľudmily
rod. Jakubjakovej, bývajúca v Mútnom
Ohlasujú sa tretí 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 druhý 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 druhý krát
Michal Dibdiak, syn rodičov Františka a Margity
rod. Kuchtiakovej, bývajúci v Novoti a
Lenka Žatkuliaková, dcéra rodičov Ervína a Márie
rod. Knapčíkovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa prvý krát
Tomáš Pisarčík, syn rodičov Albína a Anny
rod. Pisarčíkovej, bývajúci v Klíne a
Iveta Jamuľáková, dcéra rodičov Stanislava a Marty
rod. Kovalčíkovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa prvý krát

POŽEHNANIE BYLÍN A KVETOV
V sobotu na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie
bude pri každej sv. omši požehnanie bylín
a kvetov, ktoré si so sebou donesiete.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA UZAVRELI
8.augusta 2020
Dominik Zavoďančík a Katarína Serdelová
modlime sa za novomanželov
a aj za všetky manželstvá našej farnosti

SVÄTÝM KRSTOM
BOLI ZAČLENENÍ DO CIRKVI
krst: 6.8.2020 – Radovan Kukuča
krst: 8.8.2020 – Martin Janeta
nech je ich život Bohu na slávu, svetu na osoh,
rodičom na radosť a im na spásu

