POKRAČOVANIE: SVETOVÝ DEŇ SENIOROV
Pápež František napísal svoje posolstvo. Jeho téma
znie „Ja som s tebou po všetky dni“. „Dobre viem, že
toto posolstvo prichádza v ťažkom čase. Pandémia
bola neočakávanou a hroznou búrkou, tvrdou
skúškou, ktorá zasiahla do života každého, avšak
zvlášť tvrdo postihla nás, starých ľudí. Veľmi mnohí z
nás ochoreli, mnohí aj zomreli alebo zažili smrť
svojich manželských partnerov, či svojich blízkych.
Príliš mnohí boli donútení žiť dlhý čas v osamelosti a
izolácii.
Avšak aj vtedy, keď sa všetko javí temné, ako v týchto
mesiacoch pandémie, Pán naďalej posiela anjelov,
aby nás v našej osamelosti utešili, a opakuje nám: „Ja
som s tebou po všetky dni". Hovorí to aj tebe, hovorí
to mne, nám všetkým. A to je zmysel tohto svetového
dňa a dôvod, prečo som rozhodol, aby sa slávil prvý
raz práve tento rok, po dlhej izolácii, keď sa
spoločenský život začína len pomaly zotavovať: aby
každý dedko, každá babka, každý senior, a zvlášť tí
najosamelejší medzi nami, mohli prijať anjelovu
návštevu,“ píše pápež František.
„Nový Svetový deň nás chce povzbudiť vo viere.
Ukázať vychádzajúcu Cirkev. Cirkev, ktorá si všíma
všetky časti spoločnosti. Preto okrem osobitných
liturgických slávení je možné osláviť ho aj rozličnými
iniciatívami. Povzbudzujem mladých, aby navštívili
svojich rodičov a starých rodičov, aby okrem toho
zašli aj na návštevu do domovov pre seniorov, a
potešili najmä opustených, ktorí nemajú príbuzných.
O svoje svedectvá z návštev nech sa podelia vo
svojich komunitách, tam, kde žijú, pracujú alebo aj
prostredníctvom sociálnych sietí,“ povzbudzuje
predseda KBS.
Rada pre rodinu KBS pri tejto príležitosti v
najbližších dňoch zverejní na svojej stránke
rodina.kbs.sk „pastoračný kit", ktorý pripravilo
Dikastérium pre laikov, rodinu a život. Jeho súčasťou
bude Posolstvo pápeža Františka, Modlitba za prvý
Svetový deň starých rodičov a starších ľudí a iné.
ZDROJ: www.kbs.sk článok.: 20210709018

Pápež František od 12. do 15. septembra
pricestuje na návštevu Slovenska
Svätý Otec František dnes oficiálne oznámil, že od 12.
do 15. septembra 2021 pricestuje na návštevu
Slovenska. Urobil tak po príhovore a modlitbe Anjel
Pána na Svätopeterskom námestí vo Vatikáne.
Zároveň ohlásil, že predtým navštívi Budapešť, kde
bude predsedať záverečnej svätej omši 52.
medzinárodného eucharistického kongresu.
Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Matteo
Bruni informoval o apoštolskej ceste v komuniké:
„Ako oznámil Svätý Otec pri modlitbe Anjel Pána dnes
na poludnie, na pozvanie občianskych autorít a
biskupských konferencií bude v nedeľu 12.
septembra 2021 pápež František v Budapešti pri
príležitosti svätej omše na záver 52. medzinárodného
eucharistického kongresu; následne sa od 12. do 15.
septembra 2021 odoberie na Slovensko, kde navštívi
mestá Bratislava, Prešov, Košice a Šaštín. Program
cesty bude časom zverejnený.“
(TK KBS)
Po dohode s pastoračnou radou farnosti plánujeme
zorganizovať cestu autobusom na stretnutie so
Svätým Otcom. Informácie budú v niektorom
z budúcich FARNÍKOV.
SH

POZVÁNKA

Pozývame Vás stráviť DEŇ RODINY v našej
farnosti dnes 18. júla 2021 v okolí družstevnej
chaty. Program začne o 13:00 hod požehnaním
obnoveného kríža na holi. Viac info v predošlom
FARNÍKU a na plagátoch.
Prípravný tím DŇA RODINY
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

29. týždeň
18. júl 2021
Informačný list farnosti Novoť

SVETOVÝ DEŇ
SENIOROV A STARÝCH RODIČOV

Predseda

Konferencie biskupov Slovenska Mons.
Stanislav Zvolenský povzbudzuje slovenské farnosti a
spoločenstvá, aby sa zapojili do slávenia historicky
prvého Svetového dňa starých rodičov a seniorov.
Ustanovil ho pápež František. V Cirkvi sa bude sláviť
každoročne štvrtú júlovú nedeľu, v blízkom čase
spomienky na svätých Joachima a Annu, Ježišových
„starých rodičov". Tento rok pripadne na 25. júl. V
daný deň bude možné získať aj plnomocné odpustky.
Osobitný dekrét so stanovenými podmienkami
vydala pri tejto príležitosti Apoštolská penitenciária.
„Naši starí rodičia a seniori majú v Cirkvi čestné
miesto. Za veľa im vďačíme. Využívam príležitosť,
aby som všetky slovenské farnosti a spoločenstvá
pozval k sláveniu tohto pekného dňa, ktorý ustanovil
Svätý Otec. Aj v duchu príprav na plánovanú návštevu
pápeža Františka pozývam kňazov, aby v daný deň
slávili sväté omše a sväté liturgie s prosbami za
našich starých rodičov a seniorov. Nech sa na nich
podľa možnosti zúčastnia starí rodičia a vnúčatá,
mladí i seniori, spoločne,“ zdôraznil pre Tlačovú
kanceláriu KBS Mons. Stanislav Zvolenský. „A nech
kreatívnym spôsobom, s entuziazmom mladšia
generácia vyjadrí svoju vďaku staršej, a seniori nech
zasa prejavia svoju lásku a prajnosť mládeži: nech
takto oslávime na vzájomné povzbudenie nový
sviatok,“ dodal.
(Pokračovanie na zadnej strane)

MANŽELSTVO CHCÚ PRIJAŤ
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Vo štvrtok bude adorácia od 17:00

Pohreb + Mária Michalidesová
Na česť Ducha Svätého
+ rodičov, súrodencov Anton, Serafín
a Emil č. 87 (RH)

Pon

Féria

Uto

Féria

Str

Féria

+ Kristína Boboňová (1 r.) č. 289 (SH)
+ sestru Danielu a ZBP pre rodinu č. 409
(SH)

Štv

Sviatok sv. Márie Magdalény
Sviatok sv. Brigity, rehoľníčky,
patrónky Európy

Poď. za 20 r. sobáša a ZBP pre rodinu
č. 1061 (RH)
Poď. za 80 r. života Jozef Kondela č. 640
(SH)

Sob

Ľubovoľná spomienky Panny Márie

Ned

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

+ Jozef a Anna Morčuš č. 54 (RH)
Poď. za 77 r. života a ZBP pre rodinu č.
758 (SH)
+ rodičov Severín a Emília č. 386 (RH)
Poď. za 55 r. života a ZBP pre rodinu č. 52
(RH)
Marek Florek a Simona Judiaková (SH)
Filip Mačuha a Kornélia Kovalčíková (SH)
Na úmysel celebranta (RH)
+ Emília a jej rodina (RH)
Služba lektorov skup. 3
Za Boží ľud (SH) Obetné dary 2

COVID OPATRENIA
Na webovej stránke www.automat.gov.sk po
výbere okresu Námestovo sú uverejnené
a aktualizované opatrenia týkajúce sa vírusu
COVID-19. Kapacita na sedenie do 75% (interiér
max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb).
Kapacita na státie do 50% (interiér max. 500
osôb, exteriér max. 1000 osôb). Pohreby nemajú
kapacitné obmedzenia.

Pia

ZAPISOVANIE ÚMYSLOV
svätých omší na mesiac AUGUST
bude na budúcu nedeľu 25. júla 2021

VTIPY

Turista navštívil svätú zem. Pri Genezaretskom jazere
žiadal prievozníka, aby ho previezol po jazere.
- Prosím, ale bude to stáť 120 dolárov.
- Toľko peňazí? - zhrozil sa turista.
- Vy neviete, pane, čo je to za jazero? Kristus po ňom
chodil pešo.
- To sa mu nečudujem, pri takých cenách!
Sedia dvaja severoamerickí Indiáni v lese, keď zrazu
nad stromami zbadajú dymové signály.
- Čo je to? - pýta sa mladší staršieho. - Niečo dôležité?
- Ani nie. To je iba reklama.
Na pohovore vo firme:
Šéf: Máte nejakú super vlastnosť?
Klient: Trpezlivosť.
Šéf: Ďakujeme, ozveme sa vám.
Klient: Netreba, tu počkám!
- Pán hlavný, musím vám povedať, že som už jedol aj
lepšie rezne!
- V tejto reštaurácií určite nie...

Marek Florek, syn Miroslava a Viery rod. Ľubovej,
bývajúci v Krušetnici
a Simona Judiaková, dcéra Milana a Anny, rod.
Chromekovej, bývajúca v Novoti, tretí 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, tretí krát
*** *** ***
Anton Kozaňák, syn Antona a Emílie rod. Smolkovej,
bývajúci v Novoti
a Mária Serdeľová, dcéra Františka a Heleny, rod.
Kostolňákovej, bývajúca v Zákamennom, tretí krát
*** *** ***
Marek Prekop, syn Zdeněka a Heleny rod.
Martvoňovej, bývajúci v Ružomberku
a Darina Dibdiaková, dcéra Emila a Marty, rod.
Kavalierovej, bývajúca v Novoti, druhý krát
*** *** ***
Jaroslav Žulko, syn Jozefa a Márie rod. Matušiskovej,
bývajúci v Liesku
a Andrea Uradníková, dcéra Jána a Viktórie rod.
Kovalčíkovej, bývajúca v Novoti, druhý krát
*** *** ***
Dávid Kubáni, syn Jozefa a Evy rod. Jantolákovej,
bývajúci Sládkovičove
a Jana Konšová, dcéra Milana a Jany rod.
Balcirákovej, bývajúca v Oravskom Veselom, prvý
krát
Manželské prekážky prosíme nahlásiť na farskom úrade.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA PRIJALI
17. júl 2021

Andrej Vojčák a Erika Kovaľová

Sprevádzajme novomanželov modlitbami

SVIATOSŤ KRSTU PRIJALI

17. júl 2021 Dušana Šusteková
Adela Kozaňáková

Nech Pán Boh posilňuje rodičov, aby ich dobre vychovali

