POKRAČOVANIE

ÚCTA K POČATÉMU ŽIVOTU

Potom sa v našej spoločnosti vytvorili inštitúcie

zamerané
na
pro-life
aktivizmus,
na
organizovanie petícii proti pro-potratovým
zákonom a ochranu ľudského života.
V súčasnosti sme v štádiu, že všetci ľudia, veriaci
aj neveriaci, sa už stretli s touto témou, a
spoločenská diskusia sa ešte občas zaoberá
týmito vecami, hlavne v čase upravovania
zákonov.
Je dobré, že my kresťania máme záujem o to, aby
aj na úrovni legislatívy bol ľudský život čo
najviac chránený, ale tiež si musíme uvedomiť,
že žijeme v sekulárnom štáte, ktorý sa nejakou
jednou vetou v ústave hlási ku kresťanským
koreňom.
Realita sekulárnej spoločnosti spôsobuje, že pri
schvaľovaní zákonov a spoločenskej diskusii, sa
môžeme dostať na určitú úroveň ochrany
počatého ľudského života, a reálne nie je možné
dosiahnuť absolútny zákaz potratov.
Na druhej strane by som chcel veľmi zdôrazniť,
že aj napriek nedostatkom v legislatíve, je
možné prevziať osobnú zodpovednosť a
prijať nový, možno nečakaný ľudský život i
napriek problémom a starostiam.
V štatistikách máme pozitívne ukazovatele,
ktoré hovoria o zníženom počte potratov, ale na
druhej strane sa nespomína, že masívne sa
rozmohli iné potratové metódy, ako napríklad
"tabletky po", ktoré sa stali omnoho
dostupnejšími.
Modlite sa prosím spolu so mnou za to, aby sme
mali úctu k počatému ľudskému životu, aby

(záver „Úcta k počatému ľudskému životu“)

12. týždeň
21. marec 2021

každé jedno počaté dieťatko uzrelo svetlo sveta a
bolo zahrnuté láskou svojich rodičov. Modlime sa
aj za matky, ktorým zomrelo dieťatko pod
srdcom, hoci by ho veľmi chceli a tešili sa na
neho.
A modlime sa aj za ľudí, ktorí nesprávne
používajú dar sexuality, aby nastúpili na cestu
pokánia.
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ÚCTA K POČATÉMU

Boh

dáva „dych života“ a manželov obdarovaných
plodnosťou pozýva k spolupráci na odovzdávaní
ľudského života.
SH

MODLITBA ZA ÚCTU
K DARU ĽUDSKÉHO ŽIVOTA
Ó Mária, Úsvit nového sveta, Matka žijúcich, tebe
zverujeme vec života: zhliadni, Matka, na
nespočetné zástupy detí, ktorým nie je dovolené
prísť na svet, chudobných, ktorí zápasia s
ťažkosťami života, mužov a žien – obetí
ľudského násilia, starých a chorých zabitých
z ľahostajnosti alebo z nepravého súcitu. Daj, aby
všetci veriaci v tvojho Syna dokázali otvorene a s
láskou ohlasovať ľuďom dnešnej doby
Evanjelium života.
Vypros im milosť, aby ho prijímali ako stále nový
dar, aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho
slávenia po celý život, vypros im odvahu, činné a
vytrvalé svedectvo o ňom, aby mohli budovať so
všetkými ľuďmi dobrej vôle civilizáciu pravdy a
lásky na česť a slávu Boha Stvoriteľa, ktorý
miluje život. Amen
(modlitba z www.kbs.sk - záver deviatnika 2019)
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

ŽIVOTU
Vo štvrtok máme slávnosť Zvestovania Pána

Ježiš sa stáva človekom, Boh sa stáva ľudskou
bytosťou. Je to veľké tajomstvo Božieho plánu
spásy. Prečo sa Boh rozhodol prísť na našu
zem takto úplne „normálne“?

Keď

vnímame začiatok Ježišovho pozemského
života pod srdcom Panny Márie, upriamujeme
svoju pozornosť aj na hodnotu každého jedného
počatého ľudského života.
Dovolil by som si letmo sa pozrieť niekoľko
rokov späť, ako sa v našej spoločnosti vyvíjali
pohľady na túto tému.
V porevolučných rokoch sme na každej väčšej
slovenskej púti, ako napríklad v Šaštíne alebo v
Levoči rok čo rok počúvali homílie zaoberajúce
sa otázkou umelých potratov a budovaním
morálneho uvedomenia v týchto otázkach.
Týmito otázkami sa zaoberal aj svätý Ján Pavol
II. a na nemorálnosť umelých potratov poukázal
veľakrát.

(pokračovanie na konci)

NÁBOŽNÉ ZDRUŽENIE SV. JOZEFA
22. – 28. marca 2021
Pondel.
18:00
17:00
Utorok
18:00
14:00
Streda
18:00

Za + Stanislav č. 572 (SH)
priamy prenos
Poď. za 70 r. života a ZBP pre deti
a vnúčatá č. 243 (SH)
ZBP pre rodinu č. 772 (RH)
priamy prenos
Na úmysel celebranta (RH)
detská sv. omša a po sv. omši bude hneď
detská krížová cesta priamy prenos

17:00

Za zdravie pre dcéru Martu č. 851 (SH)
priamy prenos
+ manžel Serafín (ned. 80 r.) č. 536 (RH)

Štvrtok
18:00
17:00

ZBP a B pomoc pre rodinu F. Dibdiaka
(SH) priamy prenos
Za B pomoc pre rodinu Jakubjak č.17(RH)

Piatok
17:00
18:00

Krížová cesta v priamom prenose
Voľný úmysel (SH)
Svätá omša pre mládež priamy prenos

7:00
Sobota

Voľný úmysel (RH) priamy prenos

Nedeľa
10:30
15:00

Adorácia vo štvrtok nebude

Pon

Féria

Uto

Štv

Féria
Féria
Večerná sv. omša je zo slávnosti
ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť

Pia

Féria

Sob

Féria

Str

Ned

KVETNÁ NEDEĽA

NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

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

SVIATOSŤ KRSTU PRIJAL
20. 3. 2021 Krištof Kasan
...nech je jeho život Bohu na slávu, svetu na osoh,
rodičom na radosť a jemu na spásu

DO VEČNOSTI ODIŠLA
Za Boží ľud priamy prenos (SH)
Krížová cesta v priamom prenose

Na detskú omšu nakresli, ako Jozefa predali bratia
za otroka.
Obrázky môžete dať v stredu v škole p. kaplánovi.
Kresliť môže každé dieťa, aj keď nevidelo detskú
omšu cez internet, ale urobilo všetko preto, aby svätú
omšu sledovalo. Sväté omše sa dajú pozrieť aj neskôr,
ostávajú dostupné na farskej stránke. RH
V noci z 27. na 28. marca sa mení čas.
O 02. h. posúvame hodiny na 03. h.
Spíme o hodinu menej 

Agneša Smarkoňová
pohreb 18. 3. 2021

Odpočinutie večné daj jej, Pane
a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji

ZBIERKA NA POMOC
PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM
IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097
(viac info v predošlom FARNÍKU)

Vo FARNÍKU č. 11
sme priniesli informáciu o
Nábožnom združení sv. Jozefa, ktorého hlavným
cieľom je šíriť úctu k sv. Jozefovi, všeobecnému
patrónovi Cirkvi a zvláštnemu patrónovi dobrej
smrti. Členovia združenia vyprosujú v priebehu dňa
milosť pre zomierajúcich krátkou modlitbou: „Svätý
Jozef, pestún Ježiša Krista a opravdivý ženích Panny
Márie, oroduj za nás a za tých, ktorí tento deň (túto
noc) umierajú.“

Upresňujeme informáciu
ako sa stať členom NZ sv. Jozefa
Na adresu sv.jozef@kapucin.sk oznámte, že chcete
byť zapísaný v zozname združenia a nahláste svoje
meno, priezvisko, rok narodenia aj adresu, na ktorej
sa zdržujete, aby Vám mohli poslať zápisný lístok a
materiály o združení. Oznámenie môžete poslať aj
poštou na adresu, ktorá bola zverejnená minule.

Je pre Vás pripravená aj iná
KRÍŽOVÁ CESTA V EXTERIÉRI – veľký okruh
Extrémna krížová cesta

V našej farnosti máme veľa krížov a kaplniek po
grúňoch. Ponúkame ti možnosť prejsť si naše grúne a
pomodliť sa za farnosť. Táto krížová cesta je dlhá 23
km. Pri nej už nie je text a potrebuješ si zobrať svoj
text. Viac informácií a mapka na farských WEBoch.

VTIPY
Bratia sa naháňali po izbe dovtedy, až ich matka
nepotrestala. Keď prišiel otec z práce, spýtal sa:
- Čo ste vyviedli chlapci?
- Boli sme potrestaní za nedovolenú rýchlosť.

- Ty si nekúpil prskavky? - pýta sa žena manžela.
- Nie. Povedal som si, že keď sa u nás na Silvestra
zídu obidve babičky, načo ešte prskavky?

