Dnes je Deň otcov, preto ponúkam niekoľko
myšlienok, aby otcovia poznali veľkosť svojho
povolania a aby sme boli vďační svojim otcom.

KTO JE OTEC ?
Je

bránou, cez ktorú prichádza (alebo
neprichádza) Božie požehnanie na manželku a
deti. Otec má možnosť dokorán otvoriť priestor
pre prijatie hmotného i duchovného dobra,
ktorým chce Boh jeho rodinu obdarovať, alebo
vlastným hriechom (napr. alkoholizmus, duchovná
lenivosť) tomu zabráni.
Je garantom, aby sa deti naučili rešpektovať
autoritu (občiansku, cirkevnú i Božiu). Ak otec
správne používa autoritu, deti sa naučia vnímať
aj autoritu Božiu. Ak otec neuplatňuje autoritu
správne, pokazí v očiach detí aj vnímanie Boha
Otca. Otec má jedine vtedy právo používať
výsady „hlavy rodiny“, ak sám rešpektuje
autoritu Boha a poslúcha ho.
Je kňazom domácej cirkvi. Pozýva manželku a
deti k modlitbe, privádza ich do spoločenstva
Cirkvi a vovádza ich do vzťahu s Kristom.
Je Boží spolupracovník pri odovzdávaní
nového života. Vytvára atmosféru lásky a prijatia,
do ktorej prichádza nový ľudský život. A rovnako
Je Božím spolupracovníkom aj pri odovzdávaní
viery svojim deťom.

***

***

***

Otec, tvoje povolanie je väčšie a dôležitejšie než
si myslíš. Tvojou úlohou nie je len postaviť dom a
zarobiť peniaze, ale byť ohnivkom reťaze, ktorá
spája nebo s ľuďmi, ktorých ti Boh zveril.

Vďaka ti otec za to čo robíš, ale hlavne za
to, KÝM SI.
SH

(pokračovanie „Otec nablízku“)

25. týždeň
20. jún 2021

V našej

farnosti by sme chceli Deň rodiny
2021 osláviť 18. júla. Podrobnejšie
informácie a program budú zverejnené včas
vo FARNÍKU a na plagátoch.
Požehnaný čas praje
prípravný tím Dňa rodiny

Informačný list farnosti Novoť

VOTÍVNE SVÄTÉ OMŠE
O DUCHU SVÄTOM

OTEC NABLÍZKU

V

našej farnosti na tretí pondelok v mesiaci
mávame úmysel svätej omše ku cti Ducha
Svätého. Duchu Svätému sa klaniame rovnako
ako Bohu Otcovi a Ježišovi Kristovi. Mali by sme
byť vnímaví na jeho vnuknutia, lebo on je Duch
pravdy a Duch lásky. Ešte inak to môžeme
povedať, že Duch Svätý je dušou Cirkvi.
Od zajtrajšieho pondelka budeme mávať raz za
mesiac votívnu svätú omšu o Duchu Svätom, ak
na tento deň nebude pripadať žiadny sviatok, ani
spomienka na svätých.
Tento pondelok 21.6.2021 pred svätou omšou
požehnám nový ornát s motívom Ducha Svätého.
Tento ornát budeme používať pri týchto svätých
omšiach.
SH a pastoračná rada

VÝROČIE KŇAZSKEJ VYSVIACKY
V utorok 22.6. má predošlý pán farár Ľuboš
Satina 25. výročie kňazskej vysviacky.
Spomeňme si na neho vo svojich modlitbách.
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

Dnešná

nedeľa sa slávi v mnohých rodinách aj
ako Deň otcov. Je to deň, ktorý patrí otcom,
oslavuje sa otcovstvo, vzdáva sa im úcta
a pripomína sa ich dôležitý vplyv pre spoločnosť.
Zvlášť tento rok je viac prepojený s témou
otcovstva, čoho dôkazom je tiež, že Pápež
František vyhlásil tento rok ako mimoriadny Rok
sv. Jozefa, ktorého si uctievame ako patróna
a ochrancu celej Cirkvi.

Pápež

František v encyklike Amoris Laetitia
uvádza – „hovorí sa, že naša spoločnosť je
„spoločnosťou bez otcov“. V západnej kultúre
postava otca akoby bola symbolicky neprítomná,
skreslená, vyblednutá. Zdalo by sa, že aj samotná
mužnosť je spochybnená.“ Aj preto sa
organizátori tohoročného Dňa rodiny zamerali
najmä na úlohu otcov v rodinách. Mottom Dňa
rodiny 2021 je „OTEC NABLÍZKU“. Téma sa
zameriava na krásu, hodnotu a dôležitosť
otcovstva. Pozývame Vás preto prežiť dnešný
deň s vďakou za našich dobrých a statočných
otcov. Zvlášť dnes im dajme pocítiť, že sú pre nás
výnimoční a nenahraditeľní, a tiež vyprosujme
Božiu pomoc pre tých otcov, ktorí to veľmi
potrebujú. (pokračovanie v strednom stĺpčeku)

OHLÁŠKY PRED MANŽELSTVOM
21. – 27. jún 2021
Pondel.
18:00

na česť Ducha Svätého (SH)

Utorok
18:00
14:00

+ Stanislav Bulak (1. výr.) č. 572 (SH)

Streda
18:00
6:30
Štvrtok
18:00
6:30
Piatok
18:00
7:00
Sobota
7:00
8:30
Nedeľa
10:30

Na úmysel celebranta (RH)
detská sv. omša
priamy prenos
+ Mikuláš Boboň, (20 r.) č. 289 (SH)
Poď. za 60 r. života a BP pre manželku
deti a vnúčatá č. 224 (SH)
Poď za 40 r. života a BP pre rodinu č. 43
(RH)
Voľný úmysel (RH)
Poď. za 60 r. Jozef a BP pre rodinu č. 329
(SH)
priamy prenos
Poď za 30 r. života Oľga a BP č. 792 (SH)
Pro populo (SH)

+ Milan (nedož. 50 r.) č. 983 (SH)
Za Boží ľud (SH) Obetné dary 2
Služba lektorov skup. 2 priamy prenos

NA DETSKÚ SVÄTÚ OMŠU

nakresli zbieranie manny na púšti. 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

Náuka K1 bude v piatok 25.6. o 19:00h. RH

ZBIERKA

V nedeľu 27. júna 2021 bude zbierka na
dobročinné diela Svätého Otca.

Vo štvrtok bude adorácia po sv. omši do 19:45

Pon

Spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

Uto

Féria
Féria
Večerná sv. omša je zo slávnosti
SLÁVNOSŤ NARODENIE
SV. JÁNA KRSTITEĽA

Str
Štv
Pia

Féria

Sob
Ned

Ľubovoľná spomienka
Panny Márie v sobotu
TRINÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

SVIATOSŤ KRSTU PRIJAL
13. jún 2021

Richard Bystričan

Nech Pán Boh posilňuje rodičov, aby ho dobre vychovali

SPOLOČENSTVO MODLITBY MATIEK
vás pozýva na MODLITEBNÉ TROJDNIE
- v piatok 25. 6. 2021 po večernej sv. omši
- v sobotu 26. 6. 2021 po sv. omši (ráno)
- v nedeľu 27. 6. 2021 o 15:00

SVIATOSŤ MANŽELSTVA PRIJALI
19. jún 2021
Ľubomír Dulík a Jana Fafaľáková
Sprevádzajme novomanželov modlitbami

DO VEČNOSTI ODIŠLA

pohreb 18. jún 2021 Janka Jakubjaková (83r)
Odpočinutie večné daj jej, Pane,
a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji.

Vladimír Blahút, syn Jozefa a Cecílie rod.
Dibdiakovej, bývajúci v Novoti a
Mária Lofajová, dcéra Ladislava a Terézie, rod.
Glončákovej, bývajúca v Krivej, tretí krát
* * *
* * *
* * *
Marek Bulvas, syn Feliciána a Anny rod.
Škombarovej, bývajúci v Novoti a
Katarína Smolárová, dcéra Albína a Janky, rod.
Blahútovej, bývajúca v Novoti, prvý krát

VTIPY

Jožko hovorí babičke:
- Babka, zatvor oči!
- A prečo Jožko?
- Ocko vravel, že keď zavrieš oči budeme dediť.
Ocooooó, chcel by som pomôcť jednému staršiemu
pánovi. Dáš mi na to 2 euro?
-Pravdaže synak, to je od teba veľmi šľachetné. Tu
máš. A kde je ten pán?
-Tamto na rohu. Predáva zmrzlinu.

DEDINSKÝ TÁBOR ZRUŠENÝ
Z dôvodu nepriaznivých podmienok pre
organizovanie táborov sa prípravný tím rozhodol
ZRUŠIŤ DEDINSKÝ TÁBOR. O vrátení peňazí Vás
budeme informovať v priebehu týždňa.
animátori

UKONČENIE DIŠPENZU
OD ÚČASTI NA NEDEĽNEJ LITURGIÍ

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne v
dňoch 15. a 16. júna 2021 slovenskí katolícki
biskupi zrušili dišpenz od povinnej účasti na
nedeľných
bohoslužbách
a
prikázaných
sláveniach. Ukončenie dišpenzu platí po 30. 6.
2021.
viac na www.kbs.sk

