PRÍPRAVA NA BIRMOVKU
Počas

POKRAČOVANIE

prázdnin nebude ešte prebiehať
systematická príprava. Možno bude nejaká akcia,
kde bude pozvánka pre birmovancov, ale
systematická príprava začne od septembra tohto
roku.

Príprava

bude prebiehať tak, že každý mesiac
bude mať svoju hlavnú tému, ktorú prednesiem
na mládežníckej svätej omši, poprípade na
prednáške po mládežníckej svätej omši. Touto
témou sa potom budú birmovanci spolu
s animátormi zaoberať v skupinkách, a tiež
súčasťou prípravy bude aj vyučovanie
náboženstva a praktická pomoc, napr: obsluha
dataprojektora, liturgická služba, modlitba
krížových ciest, odhadzovanie snehu a iné.

Všetky ostatné informácie týkajúce sa birmovky
budem priebežne zverejňovať vo farskom
časopise alebo aj na farských stránkach.
Pozývam tiež celé farské spoločenstvo
k modlitbe za našich birmovancov.

Osobitným

spôsobom chcem poprosiť rodičov
a krstných rodičov birmovancov, aby vo svojich
rodinách dávali väčší dôraz na život podľa viery,
povzbudenie a dobrý príklad. Prosím rodičov,
aby sa chránili nútiť svoje deti k prijatiu sviatosti
birmovania, alebo aby používali nesprávnu
motiváciu, napríklad prísľub neprimerane
veľkých darov.
SH a pastoračná rada farnosti
V NEDEĽU 20.6.2021 JE DEŇ OTCOV
Modlime sa za otcov a pripravme im nejaké
prekvapko. 

24. týždeň
13. jún 2021

ĎAKUJEM BOHU
ZA 15 ROKOV KŇAZSTVA

Informačný list farnosti Novoť

Tento štvrtok si pripomínam 15. výročie
kňazskej vysviacky, ktorú som prijal z rúk už
zosnulého otca biskupa Františka Tondru.
Do úmyslu v tejto ďakovnej svätej omše chcem
vložiť aj predstavených seminára, všetkých ľudí,
ktorí ma sprevádzali počas prípravy na kňazstvo,
kňazov, pri ktorých som bol kaplánom, aj mojich
kaplánov.
Pri tejto svätej omši si chcem verejne obnoviť
kňazské sľuby a prosiť Boha, aby mi dával
naďalej dostatok síl a potrebných darov pre
službu, do ktorej ma povolal.

S radosťou slúžte pánovi!

(ž. 100)
Táto veta, ktorú som mal napísanú na
primičných obrázkoch, ma celý čas sprevádzala
a dala mi inšpiráciu urobiť aj niečo navyše, než
bola len moja povinnosť. Prosím o vaše modlitby
a ďakujem za všetky doterajšie modlitby a obety.
SH

INZERCIA
Hľadáme šikovného a ochotného domáceho
majstra /kutila, ktorý by opravil svietiaci nápis
„GLÓRIA IN EXELSIS DEO“, ktorý používame pri
živom Betleheme.
ZN: do Vianoc času dosť
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

ZAČÍNA PRÍPRAVA

NA BIRMOVKU

Sviatosťami uvádzania do kresťanského
života: krstom, birmovaním a Eucharistiou,
sa kladú základy celého kresťanského života.
„Účasť na Božej prirodzenosti, ktorú ľudia dostávajú
prostredníctvom Kristovej milosti, má istú
podobnosť so vznikom, rastom a udržiavaním
prirodzeného
života.
A
vskutku,
veriacich
znovuzrodených
krstom
posilňuje
sviatosť
birmovania a potom sa v Eucharistii živia pokrmom
večného života, takže týmito sviatosťami uvádzania
do kresťanského života dostávajú v čoraz väčšej
miere bohatstvo Božieho života a napredujú
k dokonalosti lásky.“
KKC 1212

Pozývame

ľudí, ktorí by chceli prijať sviatosť
birmovania, aby sa prihlásili na prípravu, ktorá
bude trvať cca do septembra (októbra)
budúceho roku. Na birmovku sa môžu prihlásiť
terajší siedmaci a starší, ktorí ešte neprijali
sviatosť birmovania. Žiakom prihlášky dáme
v škole, ostatní záujemci nech si ich vyzdvihnú na
fare po večerných svätých omšiach.
(Pokračovanie na zadnej strane)

MANŽELSTVO CHCÚ PRIJAŤ
14. – 20. jún 2021
Pondel.
18:00
6:30
Utorok
18:00
14:00
Streda
18:00

Poď. za 30 r. života a ZBP pre rodinu
č. 568 (SH)
Poď. za 35 r. manželstva a BP pre synov
s rodinami č. 673 (SH)
Za + Anna Kondelová (ned. 70 r.) č. 660
(RH)
Poď. za 20 rokov manželstva (RH)
detská sv. omša
priamy prenos

Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 do 18:00
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Za + Jozef Blašťák a ÚP č. 453 (SH)

Sob

Štvrtok
18:00

Poď. za 15 rokov kňazstva (SH)

Ned

Piatok
18:00

Za + Karol Stanislav Bjaloň (1. výr.) č. 112
(SH)
priamy prenos

Sobota
15:00
7:00
8:30
Nedeľa
10:30

Sobáš:
Ľubomír Dulík a Jana Fafaľáková (SH)
Za zosn. Anton a Mária c.180 (SH)

Za zosnulých kňazov (SH)

Za Boží ľud (SH) Obetné dary 1
Služba lektorov skup. 1 priamy prenos

NA DETSKÚ SVÄTÚ OMŠU
nakresli prechod cez Červene more. Obrázky
môžete dať v stredu v škole. Sväté omše sa dajú
pozrieť aj neskôr na farskej stránke. Žrebovať
budeme po sv. omši.
RH

ZMENA SOBÁŠNEJ NÁUKY

V sobotu 26.6. o 9.00 hod. náuka nebude ale
náuka K1 bude v piatok 25.6. o 19:00 h. Ak
táto zmena niekomu nevyhovuje, individuálny
termín dohodneme telefonicky.
RH

Ľubovoľná spomienka
Panny Márie v sobotu
DVANÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAPISOVANIE ÚMYSLOV

svätých omší na mesiac JÚL bude na budúcu
nedeľu 20.6.2021

SÚŤAŽ VTIPOV

Na stretnutí pastoračnej rady bol pozitívny ohlas
na uverejňovanie vtipov a pritom padol návrh,
aby sme urobili letnú súťaž vtipov a humorných
zážitkov. Do tejto súťaže sa nemôžu použiť vtipy,
ktoré boli niekde publikované alebo sú
z internetu. Ide o to, aby ľudia napísali veci ktoré
sú z reálneho života, napríklad výroky detí.
Súťaž je určená na mesiac júl. Vtipy môžete
poslať na mail stefan.hrbcek@gmail.com, alebo
napísané hodiť do schránky na fare. Treba tam
potom uviesť aj adresu a číslo domu.
Uverejnený vtip bude odmenený. Môžete si
vybrať: pozvánka na zmrzlinu pre celú rodinu,
pozvánka na pizzu na fare pre celú rodinu, alebo
poukážky na nákup v Jednote v hodnote 10 eur.
SH

Ľubomír Dulík, syn Jána a Daniely rod. Kravákovej,
bývajúci v Lokci a
Jana Fafaľáková, dcéra Emila a Márie, rod Florkovej,
bývajúca v Novoti tretí krát
*** *** ***
Vladimír Blahút, syn Jozefa a Cecílie rod.
Dibdiakovej, bývajúci v Novoti a
Mária Lofajová, dcéra Ladislava a Terézie, rod
Glončákovej, bývajúca v Krivej druhý krát

VTIPY
Syn kričí: ”Mami, mami, zabil som päť múch!
Dvoch samčekov a tri samičky.”
”Ako vieš, ktoré boli samičky a ktorí
samčekovia?”
”Dve muchy boli na pohári od piva a tri sedeli na
zrkadle...”
Dospievajúci syn hovorí otcovi:
”Oco, vyskúšal som tvoju novú motorku...”
”A čo?”
”Mám ti to porozprávať, alebo si to zajtra
prečítaš v novinách?”

COVID OPATRENIA
Na webovej stránke www.automat.gov.sk po
výbere okresu Námestovo sú uverejnené
a aktualizované opatrenia týkajúce sa vírusu
COVID-19. Aktuálne je uverejnené toto:
V interiéri sedenie na 25% (max. 250 osôb) a v
exteriéri 50% kapacity (max. 500 osôb)
Kapacita na státie v interiéri 50 osôb a v exteriéri
100
osôb.
Pohreby
nemajú
kapacitné
obmedzenia.
Pre nás to znamená 117 osôb sedí + 50 môže stáť
v kostole. Vonku max. 500 osôb.
SH

