VYHLÁSENIE - DEŇ RODINY 2021

POZVÁNKA

“Otec nablízku”

Pozývame Vás stráviť DEŇ RODINY v našej
farnosti v nedeľu 18. júla 2021 v okolí
družstevnej chaty. Program začne o 13:00 hod
požehnaním obnoveného kríža na holi. Viac info
na plagátoch. Povinná výbava pre každého:
vhodné oblečenie do prírody podľa počasia, voda
(vlastný pohár), karimatka (deka, niečo na
sedenie). Všetky potrebné veci k rodinnej
opekačke budú zabezpečené. Iné pohostenie
podľa vlastného uváženia.
Upozornenie! Cesta od vodnej nádrže po chatu
bude kvôli bezpečnosti sprístupnená len pre
chodcov a cyklistov, prípadne nutný dovoz a
odvoz starých rodičov. Povzbudzujeme k
modlitbe za pekné počasie a tešíme sa na vás 
Prípravný tím DŇA RODINY

Otcom sa muž nerodí, otcom sa stáva,
keď pracuje na sebe, dobro odovzdáva.
Spravodlivý ochranca s otvoreným náručím
svoje deti o živote aj s humorom poučí.
Otec čo sa denne snaží ženu, deti milovať,
získa veľa – lásku blízkych a odvahu vytrvať.
Za slzy sa nehanbieva a keď mu je ťažko
na kolená rád si kľakne, debatuje s Tatkom.
Otcovstvo je odvaha prijať rôzne výzvy,
ak však otec chýba, dušu čosi trýzni.
Vďaka všetkým dobrým mužom, čo sprevádzajú
deti, nech zakúšajú mužské vzory
– tak nádej im svieti.
Pozývame v tento deň – ocina si všimni,
poďakuj sa tomu svojmu, zapoj sa do výzvy:

Či si dávno dospelý, a či ešte dieťa
–objím svojho tatka dnes, nech od šťastia lieta!
Ak Ti nie je nablízku – zavolať mu skús,
hoc aj nie je dokonalý, či má zvláštny vkus
Pomodli sa za ocina, ktorý svet už opustil…
tomu, čo sa kamsi stratil, pokúšaj sa odpustiť.

Rodina je základ sveta, tam kde život vstáva,
kde sa úcte, láske učia otec, brat i mama.
Rodina je pre nás všetkých najvzácnejšou
hodnotou,
v krajine ju sláviť treba a podporovať pomocou!
Prípravný tím DŇA RODINY

POŽEHNANIE KAPLNKY ZZM
Na dnešnej sv. omši požehnáme kaplnku pre
ďalšiu - 11. skupinu Združenia Zázračnej
medaily. Nový zoznam je na nástenke v kostole. V
prípade nejakých otázok sa obracajte na vedúcu
skupinky p. Martu Zavoďančíkovú,
tel.: 0905 353882.
V obálke, ktorá putuje s kaplnkou Panny Márie,
budú vložené dekréty pre každú novú rodinu.
Ten si potom vezmite a nechajte doma.
Keďže v tejto skupinke je ešte viacero voľných
miest , môžu sa prihlásiť aj ďalšie rodiny. Stačí sa
dopísať do zoznamu v kostole na nástenke.
ZZM
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

28. týždeň
11. júl 2021
Informačný list farnosti Novoť

DEŇ RODINY
Už po trinásty raz sa na celom Slovensku slávi
Medzinárodný deň rodiny. Téma kampane sa
v tomto roku zameriava na krásu, hodnotu a
dôležitosť otcovstva.
Slogan Dňa rodiny 2021 znie „OTEC NABLÍZKU“.

Deň rodiny v roku 2021 chce:

• dostať rodinu do centra pozornosti
spoločnosti
• podčiarknuť, že motto „Otec nablízku“
vyjadruje potrebu nielen fyzickej, ale aj
psychickej
a duchovnej prítomnosti
muža pri svojej manželke a deťoch v
dobrom i zlom
• povzbudiť mužov k prijatiu a objaveniu
otcovstva
• verejne poďakovať všetkým mužom,
ktorí sa zodpovedne starajú o svoju
rodinu a zrelo v nej budujú vzťahy
• povzbudiť veriacich mužov a otcov
utiekať sa k nebeskému Otcovi, ako k
tomu, ktorý je vždy nablízku
• poďakovať duchovným otcom, ktorí sú
pre mnohé rodiny povzbudením
(Pokračovanie na zadnej strane)

MANŽELSTVO CHCÚ PRIJAŤ
12. - 18. júl 2021
Pondel.
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Vo štvrtok bude adorácia od 17:00

+ Jozef Prokop č. 453 (SH)

Pon

Féria

ZBP a BP pre rodinu č. 890 (SH)

Uto

Féria

+ Margita Žatkuliaková č. 737 (RH)
+ rodičov Serafín a Viktória Bolek č. 764
(RH)

Str

Féria
Spomienka sv. Bonaventúru, biskupa
a učiteľa Cirkvi
Ľubovoľná spomienka preblahoslavenej
Panny Márie Karmelskej
Spomienka sv. Andreja Svorada
a Beňadika, pustovníkov
ŠESTNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

+ rodičov a súrodencov č. 233 (SH)
Poď. za 50 r. života a ZBP pre rodinu č.
206 (RH)
+ manžel a + z rodiny č. 136 (SH)
+ Florián a jeho + rodičov č. 206 (RH)
+ Janka Jakubjaková a ÚP č. 139 (SH)
Poď. za 25 r. manželstva, Štefan č. 16
(RH)
Sobášna sv. omša (SH)
Andrej Vojčák a Erika Kovaľová
Na úmysel celebranta (RH)
Za Boží ľud a rodiny (SH) Obetné dary 1
Služba lektorov skup. 2
+Felicián a ÚP č. 404 (SH)

COVID OPATRENIA
Na webovej stránke www.automat.gov.sk po
výbere okresu Námestovo sú uverejnené
a aktualizované opatrenia týkajúce sa vírusu
COVID-19. V interiéri sedenie na 50% (max. 250
osôb) a v exteriéri 75% kapacity (max. 500
osôb). Kapacita na státie v interiéri 100 osôb a v
exteriéri 250 osôb. Pohreby nemajú kapacitné
obmedzenia. Zanedlho budeme v zelenej zóne,
takže opatrenia budú ešte voľnejšie.

Štv
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VTIPY
Rus a Eskimák sa vyberú poľovať na medveďa. Idú tri
hodiny a zrazu sa objaví medveď. Rus vezme pušku,
namieri, už už chce vystreliť a vtom Eskimák vraví:
“Nestrieľaj! Utekajme!“
Tak bežia, bežia už dobré dve hodiny. Zrazu sa
Eskimák otočí a medveďa zastrelí.
“Prečo som ho nemohol zastreliť už predtým?“
čuduje sa Rus.
“Museli by sme ho ďaleko ťahať,“ vysvetľuje
Eskimák.
Uprostred tajgy, asi 2000 km východne od Moskvy,
sedia dvaja drevorubači a desiatujú. Jeden z nich
medzi jedlom vraví:
"Počul som, že v Los Angeles si drevorubač za mesiac
zarobí na auto."
"A kde to je, to Los Angeles?"
"Ešte asi 8000 km na východ."
"Hm, čo s autom v takej diere?"
Vedcom sa podarilo skrížiť žraloka so zlatou rybkou.
Kríženec plní posledné tri želania.

Andrej Vojčák, syn Antona a Anny rod. Kormanovej,
bývajúci v Bobrove a
Erika Kovaľová, dcéra Štefana a Anny, rod.
Serdelovej, bývajúca v Novoti, tretí krát
*** *** ***
Marek Florek, syn Miroslava a Viery rod. Ľubovej,
bývajúci v Krušetnici a
Simona Judiaková, dcéra Milana a Anny, rod.
Chromekovej, bývajúca v Novoti, druhý 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, druhý krát
*** *** ***
Marek Prekop, syn Zdeněka a Heleny rod.
Martvoňovej, bývajúci v Ružomberku a
Darina Dibdiaková, dcéra Emila a Marty, rod.
Kavalierovej, bývajúca v Novoti, prvý krát
*** *** ***
Jaroslav Žulko, syn Jozefa a Márie rod. Matušiskovej,
bývajúci v Liesku a
Andrea Uradníková, dcéra Jána a Viktórie rod.
Kovalčíkovej, bývajúca v Novoti, prvý krát
Manželské prekážky prosíme nahlásiť na farskom úrade.

PÁN SI SPOMEDZI NÁS POVOLAL
Milana Bystričana (50r) pohreb: 7.7.2021

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

SVIATOSŤ MANŽELSTVA PRIJALI
10. júl 2021

Marek Bulvas a Katarína Smolárová
Sprevádzajme novomanželov modlitbami

SVIATOSŤ KRSTU PRIJAL
11. júla 2021 Andrej Subjak

Nech Pán Boh posilňuje rodičov, aby ho dobre vychovali

