infošky k dedinskému táboru
Rodičia, ktorých deti idú na dedinský tábor, nech si z
kostola zoberú a v pondelok vyplnia formulár
o bezinfekčnosti dieťaťa. Dieťa nech toto potvrdenie
donesie v prvý deň tábora. (tento papier je k stiahnutiu
aj na farskej stránke)
Kvôli pretrvávajúcim hygienickým opatreniam prosíme,
aby každé dieťa malo svoj vlastný plastový pohár.
Budeme mať v zálohe aj jednorázové plasové poháre,
ale musime sa snažiť do maximálnej možnej miery
eliminovať potencionálne infektizujúce kontakty. Je
potrebné, aby dieťa malo so sebou aj rúško.

Všetkých vodičov, ktorí jazdia na
Barútovú
prosíme
o zvýšenú
opatrnosť, lebo sa tam
tento
týždeň budú pohybovať deti.
Svätou omšou v sobotu o 10:00 hod.
ukončíme dedinský tábor.
animátori

PREDBEŽNÝ PROGRAM
ODPUSTOVEJ SLÁVNOSTI
30.8.2020 „Poľovnícka“ svätohubertská slávnosť
sv. omša 10:30 vo farskom kostole (Blažej Dibdiak)
31.8.2020 sv. omša s pozvaným kňazom (Martin Majda)
1.9.2020 sv. omša s pozvaným kňazom (M. Dopater)
2.9.2020 sv. omša o 8:00 – VENI SANCTE
o 18:00 sv. omša s pozvaným kňazom (R. Jurík)
3.9.2020 sv. omša o 17:45 s pozvaným kňazom
(Vladimír Beregi)
19:00 sviatosť zmierenia (kňazi z dekanátu)
4.9.2020 sv. omša s pozvaným kňazom (M. Jamrich)
Po sv. omši mariánske hudobno- poetické pásmo v réžií
Mareka Jamricha
5.9.2020 fatimská sobota a sv. omša
O 20:00 „nočná“ modlitba sv. ruženca na Modlovke

6.9.2020 10:30 odpustová slávnosť
8.9.2020 Slávenie patrocínia nášho chrámu IPSA DIE
SH

(Pokračovanie z titulnej strany)

34. týždeň
16. august 2020

Počas oslavy Dňa rodiny sa snažíme slúžiť ostatným,
byť vždy poruke, kontrolovať, či všetko klape a do
toho sa ešte aj usmievať a šíriť pozitívnu náladu. Celý
deň nemáme ani poňatia, kde behajú naše deti, ale aj
napriek tomu nás organizácia podujatia spája ako
rodinu.

Informačný list farnosti Novoť

Ani koniec podujatia nie je pre nás koniec. Ešte nás
čaká upratovanie, zbieranie odpadkov a paličiek od
cukrovej vaty, čistenie a skladanie nafukovačiek,
bazénov či iných atrakcií, umývanie a zametanie
podláh, pratanie lavičiek a stolov, odvoz smetí. Až po
poslednom zvesení balónika si môžeme vyšťavení, no
spokojní sadnúť a s vďakou sa pomodliť.

Vidíme,

že naša služba má zmysel a snaha prináša
úrodu. Sme šťastní, keď prichádzajú rodiny, ktoré celý
rok nevidíme spolu, ktoré prechádzajú krízou
a napriek tomu prídu, chcú spolu tráviť čas a posilniť
svoje vzťahy. My sami tiež získavame skúsenosti
nielen ako jednotlivci, ale aj ako rodina.

rodina Šusteková

MODLITEBNÉ KNIŽKY HĽADAJÚ MAJITEĽOV
Začiatkom marca bolo nariadené okrem iného, aby
v kostole neboli predmety, ktoré by mohli brať do rúk
ľudia jeden po druhom. Preto sme všetky modlitebné
knižky zozbierali do krabíc. Počas tohto týždňa
vyložíme krabice s modlitebnými knižkami za lavice
(ako býva FARNIK a časopisy) a prosíme, aby ste si
svoje knižky vzali domov a donášali si ich do kostola.
Stále platí opatrenie, aby knižky neostávali v laviciach.

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

DEŇ RODINY
Z POHĽADU ORGANIZÁTOROV
Slávenia

„Dňa rodiny“ prebiehali v posledných
rokoch na futbalovom ihrisku. Tejto akcie sa
zúčastňuje množstvo ľudí, vlani sa zaregistrovalo
cez 150 rodín.
Deň rodiny plánujeme už 2 mesiace dopredu.
Stretávame sa a diskutujeme o programe,
technických vymoženostiach, novinkách, ktoré by
sme chceli zaviesť... Rozdeľujeme si úlohy,
niektorí majú na starosti občerstvenie, iní
program, súťaže a atrakcie, ďalší oslovovanie
a rozdeľovanie rodín a dobrovoľníkov ochotných
pomôcť. Ako sme sa neraz presvedčili, najväčšiu
úlohu zohráva počasie.
Keď konečne nastane deň D, sme v miernom
napätí, ako to celé dopadne. Prípravy sú v plnom
prúde už od rána. Všetko odštartuje spoločná
modlitba a potom už každý „zalezie“ k svojej
práci: varíme guláš, nafukujeme hrady a balóny,
chystáme
občerstvenie,
nosíme
stoly,
rozkladáme stanovištia, rozdeľujeme prácu pre
dobrovoľníkov (napríklad k cukrovej vate, kofole
alebo registrácii)...
(pokračovanie v strede)

Adorácia bude vo štvrtok od 17:00

17. – 23. august 2020
Pondel.
Na česť Ducha Svätého (SH)
6:30
Nie je

Pon

Féria

Uto

Féria
Féria

Utorok
18:00
Streda
18:00

+ Anton Dibdiak a jeho + rodičia Anton
a Anna č. 693 (SH)

Str

Nie je

Štv

+ Serafín a Viktória Bolek č. 764 (SH)
Nie je

Pia

Štvrtok
18:00

+ Poď. za 40 r. života a prosba o B.
pomoc pre rodinu č. 739 (SH)

Piatok
18:00

Nie je

10:00
Sobota
15:00
7:00

+ Terézia Dibdiaková (30 r.) č. 804 (SH)

8:30
Nedeľa
10:30

+ rodičov Antona a Kristínu Rypák č.
798 (RH)

+ Kristína Boboňová a ÚP č. 289 (SH)
Sobáš so svätou omšou
Račák a Telúchová (SH)
Na úmysel celebranta (RH)

Za Boží ľud (obetné dary: 4) (SH)

Lektorská služba na nedele a sviatky – skup. 3
V ned. 23.8. budeme zapisovať úmysly sv. omší.

MODLITBY PRI KAPLNKÁCH
Dnes: 16.8.2020 15:00 hod.
Kaplnka P. Márie na Modlovke (SH)
Deti a mládež:
nezabudnite si zobrať svoje zberateľské kartičky

Sob
Ned

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
spomienka
Sv. Pia X., pápeža
spomienka
Panny Márie Kráľovnej
spomienka
DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
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 tretí 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 tretí 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 druhý krát
Jozef Judiak, syn rodičov + Jozefa a Marty
rod. Račákovej, bývajúci v Novoti a
Lenka Zavoďančíková, dcéra rodičov Floriána
a Heleny rod. Durčákovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa prvý krát
Viktor Koleň, syn rodičov Viktora a Ľudmily
rod. Bartošovej, bývajúci v Novoti a
Renáta Straková, dcéra rodičov Jozefa a Márie rod.
Veselovskej, bývajúca v Mútnom
Ohlasujú sa prvý krát
Matúš Durčák, syn rodičov Krištofa a Viery
rod. Plaskúrovej, bývajúci v Novoti a
Dominika Kubacková, dcéra rodičov Jozefa
a Pavlíny rod. Šimjakovej, bývajúca v Zákamennom
Ohlasujú sa prvý krát

SVIATOSŤ MANŽELSTVA UZAVRELI
15.augusta 2020
Štefan Turoň a Simona Babečková
modlime sa za novomanželov
a aj za všetky manželstvá našej farnosti

DO VEČNOSTI SPOMEDZI NÁS ODIŠLA
Antónia Mikolajčíková (63 r.)
Nech ju Pán prijme k sebedo radosti večného života

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 druhý krát

MODLITBY NA ČESŤ DUCHA SVÄTÉHO
V pondelok 17. augusta 2020 večer o 19:00 hod vo
farskom kostole.
Spoločenstvo Ducha Svätého

