POZVÁNKA NA DAŠKU
... na diecéznu animátorskú školu vo Važci
JE PRED TEBOU ŠANCA POSUNÚŤ SA VPRED
Je to najmä čas plný zážitkov, hier, radostnej nálady a
príležitostí pre tvoj rozvoj
Táto formácia ti pomôže lepšie pochopiť mladých a
viac sa k nim priblížiť. Pomôže ti spoznať samu/ého
seba, odhaliť tvoj vnútorný potenciál, o ktorom si
doteraz možno ani netušil, že v tebe je.
DAŠ je skrátka výborná príležitosť dobre investovať
do seba samého. Prihlasovanie do 16.8.2021
viac info na WWW.KOMISIA.SK

SVETOVÝ DEŇ
STARÝCH RODIČOV A SENIOROV

Pri

modlitbe Anjel Pána v nedeľu 31. januára
Svätý Otec František oznámil svoje rozhodnutie
ustanoviť „Svetový deň starých rodičov a
seniorov“ v pravidelnom termíne štvrtej júlovej
nedele, v blízkosti liturgickej spomienky sv.
Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“.
Na starých rodičov sa často zabúda, a takto
zabúdame
na
odovzdávanie
bohatstva
spočívajúceho v uchovávaní koreňov.
Preto som sa rozhodol ustanoviť Svetový deň
starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť v
celej Cirkvi každoročne vo štvrtú nedeľu júla, v
blízkosti spomienky na sv. Joachima a Annu,
Ježišových „starých rodičov“.
Je dôležité, aby sa starí rodičia stretali s
vnúčatami a vnúčatá so starými rodičmi, pretože
– ako hovorí prorok Joel – starci pred vnúčatami
budú mávať sny, veľké túžby, a mladí,
posilňovaní starými rodičmi, budú kráčať vpred
a prorokovať. A práve 2. februára je sviatok
stretnutia starých rodičov s vnukmi.“
ZDROJ: www.vativannews.va

(pokračovanie „Viera, tradícia a konzervativizmus“)

27. týždeň
4. júl 2021

ale
aj
ľudovej
tradícii
a
rovnako
konzervativizmus, ktorý by sme mohli aspoň
čiastočne chápať ako kritické myslenie,
opatrnosť a snaha zachovať dobré veci, ktoré sú
stáročiami overené ako dobré.

Informačný list farnosti Novoť

Nezabúdajme

ani na zdravé národné cítenie
a národnú hrdosť. Nikoho tým nemôžem uraziť,
ani obmedzovať práva iných osôb, ak poviem, že
som hrdý na to, že som Slovák.

VIERA, TRADÍCIA A

A hlavne

nezabúdajme na to, že DEDIČSTVO
OTCOV, to nie je len písmo, kultúra
a zaznamenaná história, ale hlavne kresťanská
viera a poslušnosť nástupcom apoštola Petra.
SH

NÁUKY PRED MANŽELSTVOM
Sobota 17. júl 2021 8:15 K1
Piatok 23. júl 2021 19:00 prirodzené metódy
plánovania rodičovstva
Piatok 30. júl 2021 o 19:00 F1 a F2 (spojené)

PROSBA
Chceme dopredu poprosiť všetkých ľudí, ktorí by
v nedeľu 18. júla 2021 plánovali opekať, alebo
vyvíjať nejaké voľnočasové aktivity v blízkosti
chaty na Holi, alebo pri ohniskách, aby si našli
nejaké iné miesto, pretože sa na tomto mieste
bude organizovať Deň rodiny. Najlepšia
možnosť je spojiť svoje osobné plány s
programom Dňa rodiny.  SH a PRF
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

KONZERVATIVIZMUS

V súčasnosti sa stáva, že pri spoločenských a
hodnotových diskusiách sa dosť často narába
s týmito slovami bez toho, aby si diskutéri
uvedomovali rozsah a hĺbku týchto pojmov.

Vytvára

sa rečnícky stereotyp, že všetko, čo je
spojené s históriou, čo má určitú tradíciu alebo čo je
„konzervatívne“ je A PRIORI 1 zlé, staromódne, a
treba sa toho zbaviť.

Druhou

stranou tejto mince je nepodložené
zdôrazňovanie a uprednostňovanie modernizmu,
hlásanie všeobjímajúcej tolerantnosti, prílišná
otvorenosť na neoverené a experimentálne veci.

Ak

sa máme zaoberať významnými a veľkými
témami, ktoré som spomenul na začiatku tohto
článku, musíme ich brať v celistvom rozsahu.

Tento týždeň budeme na Slovensku, ale aj v iných
európskych krajinách sláviť
vierozvestov Cyrila a Metoda.

sviatok

svätých

Tento

sviatok nám pomáha vždy znovu si
pripomínať a „regenerovať“ naše hodnotové
korene, medzi ktoré patrí kresťanská viera, úcta
ku kresťanskej, (Pokračovanie v strede)
1

predsudok, čo je vopred dané, pred získaním skúsenosti

MANŽELSTVO CHCÚ PRIJAŤ
5. - 11. júl 2021
7:00
Pondel.
9:00
6:30
Utorok
Streda
15:00
18:00
Štvrtok
18:00
6:30
Piatok
Sobota
15:00
7:00
8:30
Nedeľa
10:30

Na úmysel celebranta (SH)
+ rodičov Viktor a Mária č. 607 (SH)
+ Jana Smolárová (1 r.) č. 141 (SH)
Pohreb so sv. omšou zosn.Milan Bystričan
Za ZBP a prosba o uzdravenie Anna
č. 1152 (SH)
+ otca č. 937 (SH)
Poď. za 50 r. života, + kňaz Rudolf
(ned. 70 r.) č. 525 (SH)
Sobášna sv. omša (SH)
Marek Bulvas a Katarína Smolárová
Na úmysel celebranta (RH)
ZBP pre rodinu, deti a vnúčatá č.468 (RH)
Za Boží ľud (SH) Obetné dary 4
Služba lektorov skup. 1

DUCHOVNÉ STRETNUTIE
S BLAHOSLAVENOU ZDENKOU
Krivá na Orave – 29. júl 2021 až 1. august 2021.
Program a informácie na stránke farnosti Krivá
na Orave.

COVID OPATRENIA
Na webovej stránke www.automat.gov.sk po
výbere okresu Námestovo sú uverejnené
a aktualizované opatrenia týkajúce sa vírusu
COVID-19.
Pre nás to teraz znamená 234 osôb sedí + 100
môže stáť v kostole. Vonku max. 500 osôb. SH

Vo štvrtok bude adorácia od 17:00

Uto

SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA,
SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV
Féria

Str

Féria

Štv

Féria

Pia

Féria

Sob

Ľubovoľná spomienka Panny Márie

Ned

PÄTNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pon

VTIPY
Škót vraví synovi:
"Povedz pani učiteľke, že teraz, keď je
medzinárodná situácia taká neistá, žiadny atlas
sveta ti nekúpim!"
Moja žena Eva má narodeniny i meniny presne
na Vianoce. - chváli sa sused susedovi v Škótsku.
- To je ale milá náhoda! - závidí sused.
- Žiadna náhoda! Vieš ako dlho som musel takú
ženu hľadať?!
V Škótsku proti sebe bojujú dva hrady. Z jedného
vyletí delová guľa a na druhom odrazí kus
hradieb. Z druhého hradu vyletí guľa a z prvého
odrazí vežičku.
Takto strieľajú týždeň, keď v tom zrazu ticho. Z
jedného hradu sa vystrčí trubač:
"Hej, prečo nestrieľate?"
Z druhej strany sa ozve:
"Nemôžeme, guľa je u vás!"

Marek Bulvas, syn Feliciána a Anny rod.
Škombarovej, bývajúci v Novoti
a Katarína Smolárová, dcéra Albína a Janky,
rod. Blahútovej, bývajúca v Novoti, tretí krát
***
***
***
Michal Mozga, syn Štefana a Márie rod. Hollej
bývajúci v Novoti
a Ivana Kolenčíková, dcéra Antona a Marty rod.
Sekerášovej bývajúca v Oravskej Lesnej,
tretí krát
***
***
***
Andrej Vojčák, syn Antona a Anny rod.
Kormanovej, bývajúci v Bobrove
a Erika Kovaľová, dcéra Štefana a Anny, rod.
Serdelovej, bývajúca v Novoti, druhý krát
***
***
***
Anton Kozaňák, syn Antona a Emílie rod.
Smolkovej, bývajúci v Novoti
a Mária Serdeľová, dcéra Františka a Heleny,
rod. Kostolňákovej,
bývajúca v Zákamennom, druhý krát
***
***
***
Marek Florek, syn Miroslava a Viery rod.
Ľubovej, bývajúci v Krušetnici
a Simona Judiaková, dcéra Milana a Anny, rod.
Chromekovej, bývajúca v Novoti, prvý krát
***
***
***
Filip Mačuha, syn Miloša a Márie rod. Vrabcovej,
bývajúci v Dolnom Kubíne
a Kornélia Kovalčíková, dcéra Dušana a
Gabriely, rod. Tereštíkovej, bývajúca v Novoti,
prvý krát

