V ŠKOLE KRISTOVHO KRÍŽA
V pondelok je sviatok Povýšenia Svätého kríža. Náš
pohľad na kríž by nemal byť iba estetický (bytový
doplnok) ani iba emocionálny (Ó, ako veľmi Kristus
trpel) ani iba historický (tento kríž má 200 rokov!!!)
Tieto čiastkové aspekty môžeme vnímať, ale posolstvo
Kristovho kríža je

POVINNOSŤ bez LÁSKY robí človeka MRZUTÝM.
bez

LÁSKY

robí

človeka

SPRAVODLIVOSŤ bez LÁSKY robí človeka TVRDÝM.

Animátori eRka pozývajú
škôlkarov po ôsmakov na

všetky

deti

od

eRKO POKLADOVKU
ktorá bude túto nedeľu 13.9. o 13:00 v areáli ZŠ.
Nech si každé dieťa so sebou vezme vlastnú vodu
a rúško.
Taktiež pozývame deti na
na starej fare.
škôlka-2. ročník
3.-5. ročník
6.-8. ročník

eRKO STRETKÁ

PRAVDA bez LÁSKY robí človeka KRITICKÝM.
MÚDROSŤ bez LÁSKY robí človeka PREFÍKANÝM.
PRÍVETIVOSŤ bez LÁSKY robí človeka POKRYTECKÝM.
PORIADIOK bez LÁSKY robí človeka MALICHERNÝM.
DÔSLEDNOSŤ bez LÁSKY robí človeka DOMÝŠĽAVÝM.
MAJETOK bez LÁSKY robí človeka LAKOMÝM.
VIERA bez LÁSKY robí človeka FANATICKÝM.

18.9. o 15:00
14.9. o 16:30
19.9. o 16:00

Prosíme, aby si deti nosili vlastnú vodu a rúško.
Všetci ste srdečne vítaní.
Tešíme sa, Vaši animátori!
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BEZHRANIČNÁ LÁSKA
Láska, ktorá je ochotná priniesť najvyššiu obetu. Náš
čas, ktorý strávime v modlitbe pred krížom by sa mal
prejaviť v našich vzťahoch a skutkoch. Nižšie uvádzam
niekoľko myšlienok na zamyslenie, ako to je „bez lásky“.
Nech je to pre nás motiváciou byť dobrými žiakmi
v škole Kristovho Kríža.

ZODPOVEDNOSŤ
BEZOHĽADNÝM.

38. týždeň
13. september 2020

ŽIVOT BEZ LÁSKY JE NEZMYSELNÝM.
1. časť SH, 2. časť prevzaté z internetu
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

Dňa 20. septembra Vás pozývame
zažiť s nami turistický deň rodiny
na Kravcovom vrchu.
Odporúčame Vám vybrať si z dvoch trás. Dlhšia
trasa (od colnice ) meria 2,6 km a dĺžka prechodu je
cca 1,5 – 2 hod. (závisí od zloženia skupiny, malých
detí a pod.). Kratšia trasa (od Fedorovej hájovne)
meria 2,2 km.
Rodina, ktorá ani jednu z týchto trás nepozná, sa
môže pripojiť k niektorej z dvoch sprievodných
skupín. Jedna pôjde od colnice a druhá od
Fedorovej hájovne. Odchod je o 12:00. Stravu si
každý zabezpečí do svojho batôžka sám, no poteší
nás, ak by ste niečo priniesli aj „pre suseda“ na
spoločné agapé po sv. omši za rodiny, ktorá bude
o 14:00 hod. na vrchu. Ďalej odporúčame pribaliť:
karimatku alebo deku na sedenie, dostatočné
množstvo tekutín, pevnú obuv a oblečenie podľa
počasia a tiež nezabudnite na úsmev a dobrú
náladu.
Tešme sa aj na to, aké pekné veci pre nás pripraví
Pán.
Prípravný tím DR

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
13. – 20. september 2020
Pondel.
18:00
7:00
9:00
Utorok
10:30
14:00
Streda
18:00
6:30
Štvrtok
18:00
6:30
Piatok
18:00
19:00
7:00
Sobota
15:00
7:00
8:30
Nedeľa
10:30
14:00

+ Antónia Mikolajčíková a ÚP (RH)

Adorácia bude vo štvrtok od 17:00

Pon

Na úmysel celebranta (RH)
Voľný úmysel (RH)

Povýšenie Svätého Kríža
sviatok
(Večerná sv. omša je zo slávnosti)
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE,
PATRÓNKY SLOVENSKA
slávnosť
Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa,
mučeníkov, spomienka

+ s rodiny Sochuľák č. 592 (SH)

Uto

+ manžel a + rodičia č. 900 (RH)
(detská sv. omša)

Str

ZBP za 60 r. života č. 467 (SH)
+ otec Viliam (10 r.) č. 995 (SH)

Štv

Féria

Pia

Féria

Voľný úmysel (RH)
Voľný úmysel (RH)

Sob

+ rodičov a + brat Alojz č. 695
(sv. omša za účasti mládeže) (SH)

Ned

Celonočná adorácia začne čítaním denníčka

Poď. za 30 r. manželstva č. 1018 (RH)
Sobáš so svätou omšou
Ondrek a Kovalčíková (Roman Saniga)
Na úmysel celebranta (RH)
Na úmysel celebranta (RH)
Za Boží ľud obetné dary: 3 (SH)
Za rodiny (SH)

Lektorská služba na nedele a sviatky – skup. 1
V nedeľu 20.9. pozývame mamičky na požehnanie
pred pôrodom, ktoré bude po druhej sv. omši.

JESENNÉ KÁNTROVÉ DNI

sú tento týždeň v stredu, v piatok a v sobotu.
Záväzný je iba jeden deň.
Obsah: Poďakovanie za úrodu

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
DVADSIATA PIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

SVIATOSŤ MANŽELSTVA UZAVRELI
12.9.2020
Marek Kuhejda a Mária Nodžáková

modlime sa za novomanželov
a aj za všetky manželstvá našej farnosti

SVIATOSŤ KRSTU PRIJALI
12.9.2020

Alica Kuráková
Samuel Serdel
Sebastián Serdel

DETSKÉ SV. OMŠE

Tento týždeň sa začínajú detské sväté omše,
ktoré sú opäť v stredu o 14:00 h.
Preto všetky deti opäť pozývame na detské sv.
omše, do ktorých sa môžete vždy zapájať
odpoveďami a súťažne.

Jozef Ondrek, syn rodičov Vladislava a Terézie
rod. Holubjakovej, bývajúci v Mútnom a
Andrea Kovalčíková, dcéra rodičov Pavla a Evy
rod. Sivčákovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa tretí krát
Martin Kovalčík, syn rodičov Ladislava a Heleny
rod. Sochuľákovej, bývajúci v Novoti a
Adriána Tomašáková, dcéra rodičov Antona a
Anny rod. Blahútovej, bývajúca v Beňadove
Ohlasujú sa tretí krát
Daniel Kolibač, syn rodičov Jaroslava a Moniky
rod. Eliášikovej, bývajúci v Leviciach a
Marcela Račáková, dcéra rodičov Vladimíra
a Boženy rod. Balúnovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa druhý krát
Peter Vlčák, syn rodičov Milana a Antónie
rod. Grofčíkovej, bývajúci v Novoti a
Miriam Veselovská, dcéra rodičov Antona
a Renáty rod. Florkovej, bývajúca v Zákamennom
Ohlasujú sa prvý krát

MODLITBY PRI KAPLNKÁCH
Dnes 13.9.2020 o 15:00 požehnáme obnovený kríž
na grúni (50m od obnovenej
kaplnky
Sedembolestnej) (RH) a potom sa presunieme
a budeme modliť na Modlovke pri kríži, ktorý tiež
požehnáme. (RH)
V utorok 15.9.2020 o 15:00 požehnáme obnovenú
kaplnku Sedembolestnej Panny Márie (za
Paduchami), a ukončíme „nedeľné púte“ ku
kaplnkám a krížom. (SH)
Deti a mládež:
nezabudnite si zobrať svoje zberateľské kartičky.

