NIEKOĽKO SLOV
KU DŇU MATIEK
Podľa

môjho názoru Deň matiek je omnoho
významnejší
ako
medzinárodný
deň
(emancipovaných) žien z jedného podstatného
dôvodu: žena nemusí nič robiť preto aby bola
ženou, stačí sa narodiť ako žena. Ale byť matkou
- či už v zmysle odovzdaného života alebo v
zmysle duchovného materstva, to je veľká vec.
Materstvo pre ženu znamená sebazápor, obetu
a napĺňanie danosti BYŤ ŽENOU, lebo prináša
život.
Keď sa povie slovo mama, som si istý, že každý
si vo svojej mysli predstaví svoju vlastnú matku.
A takto to má byť, lebo vlastná matka je pre
každého človeka prvá a najbližšia bytosť s ktorou
má osobnú skúsenosť a osobný vzťah.
Táto osobná skúsenosť a osobný vzťah je od
momentu počatia. Už ten maličký človiečik, ktorý
sa nachádza pod srdcom matky, prežíva všetko
spolu s ňou. Cíti jej radosť i smútok, vie keď si
spieva, tancuje, aj to keď plače.

MATKA
Sú to prebdené noci... kolísanie a privinutie toho
maličkého človiečika, aby neplakal... sú to prvé
kroky... podpisy do žiackej knižky, obavy, ako sa
mu bude dariť v tom veľkom svete na strednej či
vysokej škole... a... požehnanie pri sviatostnom
manželstve. Potom matka tichou modlitbou
sprevádza svoje dospelé deti a dúfa, že budú
dobre a šťastne žiť.
Za každý úsmev, pohladenie, za každú chvíľu
keď si sa o mňa bála, vďaka ti mama...
SH

NÁUKY PRED MANŽELSTVOM

19. týždeň
9. máj 2021

Aktuálny stav nám už dovoľuje, aby pri dodržaní
podmienok „koncentrácie osôb“ mohli byť
predmanželské náuky.
Využite prosím tieto termíny:
15. máj 2021 o 8:00 prirodzené metódy
plánovania rodičovstva (MUDr. Jakubjaková)
29.5.2021
o 8:00
F1
o 9:00
K1
4.6.2021
o 8:00
K1
12.6.2021
o 8:00
F2
19.6.2021
o 8:00
K1
26.6.2021
o 8:00
F1
Účasť prosím nahláste mailom cca 2 dni dopredu
stefan.hrbcek@gmail.com

VTIPY

Bezdomovec pozorne sleduje výstavbu nového mosta
a povie: Konečne dajaká investícia aj pre nás!
Mark Twain ešte ako redaktor novín dostal list
obsahujúci jediné slovo: „Sviňa“. Na druhý deň
v rubrike „Podnety od čitateľov“ odpovedal
anonymovi: „Často dostávame do redakcie listy bez
podpisu, ale včera sme sa dočkali milého
prekvapenia! Dostali sme podpis bez listu.
Chlapík bol vegetarián. Keď prišiel k nemu kamarát
na návštevu, uvidel ako si ukrajuje rezeň a hovorí mu:
A to ako, že ješ mäso, keď si vegetarián?
- To nie je mäso, to je len zakázané ovocie.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Novoť
č.: 1005, 029 55 Novoť
www.novot.sk/farnost/
www.mojakomunita.sk/web/farnost-novot
farár: Štefan Hrbček, tel.: 0904 575 829
kaplán: Rastislav Hanečák, t.: 0950 626 642

účet: SK62 0900 0000 0000 5417 9595

Informačný list farnosti Novoť

ABY STE SA

MILOVALI NAVZÁJOM...

Ježiš

v dnešnom evanjeliu hovorí o troch rovinách
lásky: prvou rovinou je láska Boha Otca k svojmu
Synovi, druhou rovinou je láska Syna k ľuďom (= ako
mňa miluje Otec, tak ja milujem vás). Treťou rovinou
je láska ľudí medzi sebou (= aby ste sa milovali
navzájom, ako som ja miloval vás).
Tieto tri roviny tvoria jeden celok.
Sv. Augustín to nazval takto: „Je šťastný, kto miluje
teba, Pane; a miluje svojho priateľa v tebe a svojho
nepriateľa pre teba“.
Sv. Ambróz sa modlil k Bohu takto: „Prosím ťa, Pane,
neoddeľ ma po smrti od tých, ktorých som miloval tu
na zemi“.
Prameňom lásky, o ktorej hovorí Ježiš, je Boh. To on
roztína rámec ľudskej, egoistickej lásky. Eucharistia
(= Kristus) a slávenie eucharistickej obety vytvára a
živí spoločenstvo lásky Boha a ľudí, i ľudí navzájom.
Preto sv. Ján Zlatoústy povedal: „Ubi charitas, ibi
festivitas“ (= kde je dobročinná láska, tam je slávnosť,
sviatočnosť). Preto Cantalamessa tvrdí, že „milovať
neznamená dívať sa na seba navzájom, ale dívať sa
jedným smerom: dopredu, k Bohu“ .
Zrnko múdrosti: láska (= charitas) znamená dívať sa
smerom k Bohu. A modlime sa so sv. Ambrózom, aby
nás Boh po smrti neoddelil od tých, ktorých tu na
zemi sme milovali a milujeme.
Ján Duda, skrátené

SVIATOSŤ MANŽELSTVA
CHCÚ PRIJAŤ

10. – 16. máj 2021
Pondel.
18:00
6:30
Utorok
18:00
14:00
Streda
18:00
6:30
Štvrtok
18:00
6:30
Piatok
18:00
7:00
Sobota
7:00
8:30
Nedeľa
10:30

Poď. za 62 r. manželstva a BP pre rodinu
a za zosn rodičov č. 199 (SH)
priamy prenos
Za + z rodiny Paterek, Durčák, Barút
č. 390 (RH)

Pon

Féria

Uto

Féria

Str

Za +Máriu Repovú (15 výr.) (SH)
priamy prenos
Na úmysel celebranta (RH)
detská sv. omša
priamy prenos

Štv

Féria
SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
Slávnosť, prikázaný sviatok

+ Matúš Sališ (1r) (SH) priamy prenos
Poď. za 80 r. života a BP pre Jozefínu
č. 597 (SH)
Poď. za 50 r. Anton Vojtkuliak a BP pre
rodinu. č 143 (RH)
Za ZBP a BP pre rodinu Kondela č. 150
(RH)
Poď. za 90 r. života Zdenka Smolárová
č. 699 (SH)
priamy prenos
Poď. za 80 a 85 r. života a 60 r. sobáša
Emil a Justína č. 565 (SH)
Za ZBP rod. Dominika Dibdiaka č.708(RH)
Na úmysel celebranta (RH)
Za Boží ľud (SH) Obetné dary 1
Služba lektorov skup. 3 priamy prenos

NA DETSKÚ SVÄTÚ OMŠU
nakresli Narodenie Mojžiša. Obrázky môžete
dať v stredu v škole. Kresliť môže každé dieťa, aj
keď nevidelo detskú omšu cez internet. Sväté
omše sa dajú pozrieť aj neskôr, ostávajú
dostupné na farskej stránke. Žrebovať budeme
po svätej omši.
RH

Pia

Sviatok sv. Mateja

Sob

Féria

Ned

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pondelok, utorok a streda sú prosebné dni za
úrodu. Záväzný je jeden z nich.

PRÍPRAVA NA
PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
Všetky informácie pre rodiny prvoprijímajúcich
detí budem zverejňovať na farskej stránke v časti
„DUCHOVNÁ SLUŽBA“
na podstránke „SVIATOSŤ OLTÁRNA“.

MENAŽOVANIE UPRATOVANIA
Prosím vedúcich upratovacích, skupín, (alebo to
môže byť človek, ktorý má na starosti konkrétne
upratovanie), aby si zistil, kedy je vhodný čas na
upratovanie. Väčšinou to nebýva problém, ale
občas je v kostole nejaký nácvik alebo krst,
a ťažko sa mi zisťuje, koho mám kontaktovať,
aby som dal informáciu. Z praktického hľadiska
by bolo dobré mať na seba tel. číslo.
SH

Patrik Zavoďančík, syn Floriána a Heleny rod.
Durčákovej, bývajúci v Novoti
a
Katarína Škamorová, dcéra Jána a Ľudmily rod.
Pidičákovej, bývajúca v Oravskej Lesnej
Ohlasujú sa tretí krát
*** *** ***
Andrej Čič, syn Antona a Otílie rod. Smolkovej,
bývajúci v Zákamennom
a
Margita Judiaková, dcéra Štefana a Marty, rod
Polťakovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa druhý krát
*** *** ***
Peter Vlčák, syn Milana a Antónie rod. Grofčíkovej,
bývajúci v Novoti
a
Miriam Veselovská, dcéra Antona a Renáty, rod
Florkovej, bývajúca v Zákamennom
Ohlasujú sa prvý krát

ÚČASŤ NA SV. OMŠI V EXTERIÉRI
Aktuálne vyhlásenia určujú koncentráciu ľudí
v interiéri. Účasť na svätej omši je možná tak, že
v interiéri bude zachovaná určená koncentrácia
a v okolí kostola budú môcť byť ľudia zo
spoločnej domácnosti v skupinách pri zachovaní
rozostupov. V prípade menšej vzdialenosti ako je
5m treba mať rúško alebo respirátor.
(podľa vyhlášky ZZ_2021_138_20210419)
Prosím sledujte webové stránky farnosti, aby
sme sa prispôsobili aktuálnym opatreniam

