Modlitbové stretnutie
za mladých spišskej diecézy
Pozývame ťa na modlitbové stretnutie za mladých
našej diecézy, kde chceme ďakovať a prosiť o
Božie požehnanie do ďalších dní.
Aby sme ti toto stretnutie ešte viac priblížili, dali
sme ho na dve miesta:
29. 8. (sobota) 2020
LEVOČA- stretneme sa o
9:30 pod Mariánskou horou a spoločne budeme
putovať do Baziliky Navštívenia Panny Márie na
Mariánskej hore. Program sa skladá zo sv. omše o
10:30, športových aktivít a spoločnej adorácie na
záver stretnutia. Predpokladaný záver bude okolo
13:00 hod.
30. 8. (nedeľa) 2020
KLIN - stretneme sa pod
kopcom Grapa o 14:00 hod. Potom spoločne
vystúpime k soche Ježiša Krista a budeme sláviť sv.
omšu, ktorej celebrantom bude nový pomocný
biskup Mons. Ján Kuboš. Potom bude aj krátka
diskusia a zakončíme to adoráciou. Predpokladaný
záver stretnutia bude okolo 18:00 hod.
Pozvi svojich priateľov, zdieľaj našu udalosť na
facebooku a daj vedieť aj ľuďom v tvojom okolí
(pokojne pozvi koho uznáš za vhodné, nemusia to
byť len mladí ľudia, ale aj všetci, čo sa cítia mladí,
pretože ako píše pápež František "mladosť je
záležitosťou skôr srdca než veku"
Tešíme sa na teba - "lebo ty tu naozaj nemôžeš
chýbať ".
(plagát na nástenke a na farskej stránke)
www.komisia.sk
www.facebook.com/komisia.sk

ŠPORTOVÝ „TÝŽDEŇ RODÍN“

35. týždeň
23. august 2020

Farský úrad Novoť a TJ Novoť Vás pozývajú
na "netradičný" športový týždeň rodín.

Informačný list farnosti Novoť

Súťažiť budú zástupcovia prihlásených rodín
(manželia alebo otec syn, matka dcéra, otec dcéra,
matka syn).
Súťažiť sa bude v nasledovných športových
disciplínach: biliard, vzdušný hokej a kalčeto.
Každý tím odohrá všetky tri disciplíny.
Súťaž bude prebiehať od utorka večera 25.08.2020
do 28.08.2020 podľa dohodnutých časov (podľa
počtu prihlásených rodín) po rozlosovaní do skupín.
Hodnotenie: Body za víťazstvo, v prípade rovnosti
rozhodne skóre a vzájomný zápas.
Prihlásiť sa môžete do 24.08. do 20:00 hod.
SMS: 0904 575 829
alebo mailom: stefan.hrbcek@gmail.com

PREČO NENAKUPUJEME
V NEDEĽU
Božie

slovo Ex 20, 8-11; Iz 58, 13-14 nás pozýva
k tomu
aby
sme
v nedeľu
nepracovali,
neobchodovali, necestovali a nevybavovali všetko ,
čo za týždeň „nestihneme“ . Nedeľa je v prvom
rade Pánov deň, máme s Ním tráviť čas, oddýchnuť
a pookriať. Je to Božia vôľa a jej prijatie prináša
požehnanie.

V nedeľu nenakupujeme,

Veríme, že budete chcieť zažiť „športový týždeň“ aj
touto netradičnou formou.
P. Mikolajčík a SH

STRETNUTIE PASTORAČNEJ RADY
Bude v pondelok, 24. augusta 2020 po večernej sv.
omši. Svoje podnety a otázky môžete predniesť
členom pastoračnej rady.
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

ale budujeme vzťahy so
susedmi a miesto toho si chodíme požičiavať ,no
nie sme perfektní  . Nie je príjemné zazvoniť
susedke a priznať, že nám niečo chýba (naši rodičia
tak bežne fungovali). Na druhej strane je príjemné,
keď aj my môžeme niekomu pomôcť, cítime sa
užitoční.
Rod. Kovalčíková

DEDINSKÝ TÁBOR – POĎAKOVANIE

Ďakujem

animátorom a všetkým spolupracovníkom,
ktorí zrealizovali Dedinský tábor 2020, za vynaložené
úsilie a čas pre dobro detí našej farnosti. Nech vás Pán
Boh za to štedro odmení.
SH
OZNAMOV V TOMTO OBDOBÍ JE VIAC, AKO JE MOŽNÉ
ZVEREJNIŤ VO FARNÍKU.
ODPORÚČAME SLEDOVAŤ OBIDVE FARSKÉ STRÁNKY
SH

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
Adorácia bude vo štvrtok od 17:00

24. – 30. august 2020
Pondel.
18:00 + Daniel Kovalčík a ÚP č. 1064 (SH)
+ rodičov a + sestru Emíliu č. 451 (SH)
6:30

Pon

Sv. Bartolomeja, apoštola
sviatok

Uto

Féria

Str

Féria

+ manžel Jozef ( ned. 60 r.) a ZBP pre
rodinu č. 407 (SH)
ZBP pre rodinu č. 468 (RH)

Štv

Za + spolužiakov a ZBP pre živých
spolužiakov, 50 r. od skončenia ZŠ (SH)
Poď. za 65 r. života a ZBP pre manžela
č. 414 (RH)

Sob

Sv. Moniky
spomienka
Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka
Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
spomienka
DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Utorok
18:00
6:30
Streda
18:00
6:30
Štvrtok
18:00
6:30
Piatok
18:00
7:00
Sobota

ZBP pre rodinu, deti, vnúčatá a
pravnúčatá č. 199 (RH)
+ Stanislav Bjaloň a ÚP č. 112 (RH)

14:00

Sobáš so svätou omšou
Dibdiak a Žatkuliaková (Blažej Dibdiak)

15:00
7:00
8:30
Nedeľa

ZBP pre Izabelku a BP pre rodinu (SH)
Poď. za 40 r. života Pavol a 43 r. + Peter
a + Karol Jurek č. 394 a za zosn Julianu
(RH)

Sobáš so svätou omšou (s nedeľnou
platnosťou) Pisarčík a Jamuľáková (SH)
Na úmysel celebranta (RH)
+ Albín Bulák (10 r.) a BP pre rodinu č.
340 (RH)

10:30 Za boží ľud (ob. dary 1) a poľovníkov
Lektorská služba na nedele a sviatky – skup. 1
O týždeň 30.8.202 bude
zbierka na Diecézny katechetický úrad

Pia

Ned

MODLITBY PRI KAPLNKÁCH
Dnes: 23.8.2020 15:00 hod.
Kríž za veľkým kopcom (SH)
Deti a mládež:
nezabudnite si zobrať svoje zberateľské kartičky

SVIATOSŤ MANŽELSTVA UZAVRELI
18.augusta: Roman Pilšák a Ivana Klimčíková
22.augusta: Peter Račák a Veronika Telúchová
modlime sa za novomanželov
a aj za všetky manželstvá našej farnosti

SPOLOČENSTVO MODLITBY MATIEK
pozývá všetkých na modlitebné stretnutie v stredu
26. augusta 2020 po večernej sv. omši.

KRSTOM ZNOVUZRODENÍ
PRE VEČNÝ ŽIVOT
Jakub Judiak
22.augusta 2020 Zuzana Ferenčíková
Matej Zavoďančík

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 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 tretí 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 druhý 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 druhý 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 druhý krát

Jozef Mičech, bývajúci v Konskej a
Lucia Subjaková, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa prvý a druhý krát
Marek Kuhejda, syn rodičov Rafaela a Oľgy
rod. Buknovej, bývajúci v Novoti a
Mária Nodžáková, dcéra rodičov Štefana a Marty rod.
Poletovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa prvý krát

