ČO SA ROBÍ NA SVIATOK „OBETOVANIE PÁNA“
Odpovede na otázky nájdeš v Lukášovom evanjeliu
v druhej kapitole veršoch 22 až 40 (Lk 2,22-40)
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PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

05. týždeň
31. január 2021

V tomto krátkom článku by som chcel srdečne
pozdraviť všetkých žiakov tretieho ročníka a ich
rodiny a chcem vás povzbudiť k tomu, aby ste
prípravu na Prvé Sväté prijímanie brali vážne.
Príprava na prvé sväté prijímanie spočíva hlavne v
praktizovaní viery v rodinách (spoločná modlitba,
sledovanie priamych prenosov svätých omší v
nedeľu a keď sa dá aj cez týždeň.) Keď už opäť budú
detské sväté omše tak treba sledovať aj tieto. Ďalej je
to učenie sa otázok a účasť na hodinách
náboženstva, ktorá je síce v tomto čase trochu
narušená, ale o to viac je potrebné, aby sa rodičia
alebo aj krstní rodičia venovali svojim deťom.
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Učenie otázok je naplánované takto:
december 2020
otázky 1 až 9
január 2021
otázky 10 až 20
február 2021
otázky 21 až 34
marec 2021
otázky 35 až 52
apríl 2021
otázky 53 až 67
máj 2021
preskúšanie

1. Komu predstavili Ježiša v chráme?
2. O sv. Jozefovi si ľudia mysleli, že je Ježišov?
3. Ktorý rod mohol byť zasvätený Pánovi?
4. Čim je Ježiš na osvietenie pohanov?
5. Aký pár zvierat obetovali v chráme?
6. Do akého mesta sa vrátili?
7. Čo uvideli oči Simeona?
8. Čo urobil Simeon, keď vzal Ježiša do náručia?
9. Ako sa volala žena, čo tiež chválila Boha?
10. Kto vydal zákon očisťovania?
11. Čoho bol Pán Ježiš plný?
12. Kto požehnal svätú rodinu?
13. V akom veku bola Anna?
14. Ktorej krajiny očakával Simeon potechu?
15. Z akého kmeňa bola Anna?
16. Kto rástol a mocnel?
17. Kedy Pán Boh prepustil Simeona?
RH

V našej farnosti sme po porade s kňazmi
z okolia naplánovali slávnosť Prvého Svätého
prijímania na 23. máj 2021
V okolitých farnostiach
sú predbežne určené tieto termíny:
Zákamenné 30.5.2021
Mútne
16.5.2021
Beňadovo
30.5.2021
Or. Veselé
23.5.2021
Pastoračná rada a kňazi farnosti
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

Informačný list farnosti Novoť

INFO

Z DIANIA V CIRKVI

Pápež

František menoval nového pomocného
biskupa Nitrianskej diecézy. Stal sa ním Peter Beňo,
doterajší farár a rektor Diecéznej svätyne svätých
Andreja-Svorada a Beňadika v Skalke nad Váhom.

Kongregácia

pre Boží kult vydala usmernenie
ohľadom spôsobu udeľovania znaku popola na
Popolcovú stredu v dobe pandémie. Biblickú formulu
kňaz vysloví len raz spoločne pre všetkých
prítomných. Popol im udelí jednotlivo, a to
posypaním na hlavu.

Za

posledný rok sa počet prenasledovaných
kresťanov na celom svete zvýšil. V Pakistane, Indii a
Bangladéši boli kresťania vylúčení zo štátnej pomoci
počas lockdownu a takisto bolo pre nich ťažšie dostať
sa do nemocníc na ošetrenie liekom proti COVID-19.
Informuje o tom organizácia Open Doors.

Slová odkazu Svätého Otca Františka, ktorý rozoslal

cez sociálnu sieť Twitter v súvislosti s Pochodom za
život (March for life), organizovaným v diecézach
USA 29. januára. „Kultúra života je dedičstvom, s
ktorým sa kresťania túžia podeliť so všetkými. Každý
ľudský život, jedinečný a neopakovateľný,
predstavuje nedoceniteľnú hodnotu. Toto treba vždy
nanovo ohlasovať, s odvahou slov a skutkov.“
Prevzaté z TKKBS

Prosím sledujte webové stránky farnosti, aby sme
sa operatívne prispôsobili aktuálnym opatreniam.

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA
Adorácia vo štvrtok nebude

1. – 7. február 2021
17:00 Poď. za dar manželstva a ZBP pre
Pondel. rodinu č. 618 (SH)
18:00 + Serafín Ovšák a ÚP č. 763 (RH)
priamy prenos
17:00 + Anton Kovalčík (1 rok) a + rodičia
Utorok Kovalčík a Antušák (RH)
18:00 + Augustín Beňuš č. 576 (SH)
priamy prenos
17:00 + Julius (nedož. 100 r.) (SH)
Streda
18:00 + Johana Bulvasňáková a ÚP (RH)
priamy prenos
17:00 + Jozef Fedor a ZBP pre rodinu č. 414
Štvrtok (SH)
18:00 + Helena Bernaťáková (35 r.) č. 10 (RH)
priamy prenos
17:00 + Daniel a Johana Murín č. 594 (RH)
Piatok Poď. za 40 r. života Peter ZBP pre
18:00 rodinu č. 116 (SH) priamy prenos
svätá omša pre mládež
Poď. za prijaté Božie dobrodenia a
7:00
prosba o B. pomoc pre rodinu č. 344
Sobota
(SH) priamy prenos
Nedeľa
10:30 Za Boží ľud (SH)
Požehnanie hromničných sviec bude prebiehať
nasledovne: Ľudia si hromničnú sviecu pripravia
pred priamym prenosom sv. omše. Keď sa kňaz
pomodlí modlitbu požehnania, každý
si doma
pokropí svätenou vodou svoju sviecu. Rodiny, ktoré
majú osobnú účasť na svätej omši, môžu vziať do
kostola sviece aj od svojich blízkych alebo susedov.

Féria

Pon

Štv

Obetovanie Pána
sviatok
ľubovoľná spomienka na sv. Blažeja,
biskupa a mučeníka
Féria

Pia

spomienka na sv. Agátu, pannu a mučenicu

Uto
Str

Sob
Ned

spomienka na sv. mučeníkov Pavla Mikiho
a spoločníkov
PIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Chorých počas terajších zákazov môžeme
navštevovať iba vo vážnom prípade.

SVIATOSŤ KRSTU PRIJALI
30.1.2021
30.1.2021
31.1.2021
31.1.2021

Daniel Jhoseph Šustek
Marcel Hrubjak
Aneta Bulvasová
Terézia Pionteková

...nech je ich život Bohu na slávu, svetu na osoh,
rodičom na radosť a im na spásu

VTIP
Stojí chlapík pred nebeskou bránou a svätý Peter mu vraví:
„Ak mi povieš jeden dobrý skutok, ktorý si vykonal, tak ťa
pustím do neba.“ Chlapík sa zamyslí a povie:
„Žiadny problém. Raz som videl ako banda vagabundov
obťažuje mladú ženu. Prišiel som k nim a vravím asi
dvojmetrovému, 150 kilovému chlapíkovi, aby prestal. Potom
som mu dal jednu po papuli, vytrhol mu piercing z nosa
a nakopal som ho.“
Svätý Peter pozerá do chlapíkovej knihy života a vraví:
- „Takú príhodu tu nemôžem nájsť. Kedy sa to stalo?“
- „Asi pred minútou.“

trvá len jeden týždeň v roku,
no manželský život je celoživotná záležitosť.
Tento rok vzhľadom na pandemickú situáciu prinášame
aktivity NTM priamo do obývačiek manželských párov.
NTM 2021 je v znamení témy:

Bezpečne v manželstve
Hoci si to možno neuvedomujeme, v živote sa
rozhodujeme tak, aby sme sa vyhli ohrozeniu a cítili
bezpečne. Zamykáme dvere a cenné veci, v aute
používame bezpečnostné pásy, v noci sa vyhýbame
tmavým a opusteným miestam, pri lezení vo výškach
používame istenie, na plavbu v neistých vodách sa
nevyberieme bez záchranného kolesa...
A celkom prirodzene a podvedome sa túžime cítiť
bezpečne aj v manželstve. Už keď si pri sobáši
sľubujeme "neopustím ťa ani v šťastí ani v nešťastí, ale
budem ťa milovať, starať sa o teba a vážiť si ťa",
vyjadrujeme túto túžbu a tiež odhodlanie prispieť k
tomu, aby to naše manželstvo bolo bezpečným
miestom. No sobášom to len začína a my často
drobnými rozhodnutiami tvoríme v našej rodine viac či
menej bezpečné prostredie.
Od nedele 7.2. do nedele 14.2.2021 na webe
www.ntm.sk každý deň nájdete nové podnety, ako
pestovať v manželstve bezpečné prostredie či
upozornenia na to, čo pocit bezpečia vo vzťahu
ohrozuje.
Vybrali sme štyri oblasti, ktoré prispievajú k tomu, aby
bolo manželstvo bezpečným miestom:
ZÁVÄZOK - PRIJATIE - PRIATEĽSTVO - ODPUSTENIE
a štyri, ktoré bezpečie v manželstve ohrozujú:
KRITIKA - EGOIZMUS - NEÚCTA - NUDA
A tieto oblasti postupne v rámci "NTM doma"
predstavíme. Ku každej téme pripojíme zaujímavé video
alebo tip na aktivitu pre strávenie spoločného času vo
dvojici.
Prebraté z www.ntm.sk

