PRÁCA AKO VYJADRENIE LÁSKY
Práca

bola v živote nazaretskej rodiny každodenným
vyjadrením lásky. Evanjelium spresňuje druh práce, ktorú
Jozef konal, aby uživil svoju rodinu; bol tesár. Toto
jednoduché slovo zahŕňa celý Jozefov život. Pre Ježiša ono
tvorilo skrytý život, teda obdobie, o ktorom hovorí Lukáš
po vyrozprávaní príbehu, ktorý sa udial v chráme: „Potom
sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný“ (Lk 2, 51).
Toto Ježišovo podriadenie sa či poslušnosť v nazaretskom
dome treba chápať aj ako účasť na Jozefovej práci. Keďže
sa vyučil remeslu svojho zákonného otca, poznali ho ako
„tesárovho syna“. Ak je nazaretská rodina príkladom a
vzorom pre ľudské rodiny v poriadku spásy a svätosti,
potom je ňou, analogicky, i Ježišova práca po boku tesára
Jozefa. V našich časoch to Cirkev zdôraznila ustanovením
liturgickej spomienky sv. Jozefa Robotníka na 1. mája.
Ľudskej práci, najmä manuálnej, venuje evanjelium
zvláštnu pozornosť. Spolu s ľudskou prirodzenosťou
Božieho Syna bola v tajomstve vtelenia vyzdvihnutá i
práca, ktorá tiež bola zvláštnym spôsobom vykúpená. V
dielni, kde spolu s Ježišom vykonával svoje remeslo,
priblížil Jozef z Nazareta ľudskú prácu tajomstvu
vykúpenia.
V rámci ľudského vzrastania sa Ježiša „v múdrosti, veku a
v obľube“ zohrávala čnosť pracovitosti značnú úlohu,
pretože „práca je dobrom človeka“, ktoré „pretvára
prírodu“ a robí človeka „v istom zmysle ľudskejším“.
Dôležitosť práce v ľudskom živote vyžaduje, aby bol jej
význam známy a prispôsobený tak, že „pomôže všetkým
ľuďom priblížiť sa k Bohu – Stvoriteľovi a Vykupiteľovi,
zúčastňovať sa na jeho spasiteľných plánoch týkajúcich sa
človeka a sveta a prehlbovať... priateľstvo s Kristom tým,
že sa vierou živo zapojí do jeho trojitého poslania: kňaza,
proroka a kráľa“.

Rozhodujúci význam tu má posväcovanie každodenného

života, o ktoré sa musí usilovať každý človek podľa svojho
vlastného stavu a ktoré je možné sprístupňovať podľa
vzoru dostupného všetkým ľuďom: „Sv. Jozef je
predstaviteľom
pokorných,
ktorých
kresťanstvo
vyzdvihuje na nesmierne úlohy. On je dôkazom toho, že
ten, kto chce byť dobrým a ozajstným Kristovým
nasledovníkom, nepotrebuje konať výnimočné veci. Stačí
mať obyčajné, jednoduché a ľudské čnosti, ale treba, aby
boli opravdivé a skutočné.“
Výber z Redemptoris custos (Ochranca Vykupiteľa)

(pokračovanie: Počúvajte ho!)

Centrálnou časťou premenenia však nie je
prítomnosť dvoch slávnych starozákonných
postáv, ale slová nebeského Otca: „Toto je môj
milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie,
počúvajte ho!“ (Mt 17,5) Je to stred celej udalosti.
Boh apoštolom aj nám niečo hovorí. Boh nemlčí
ani v tomto svete. V prvej časti prehlásenia sa
hovorí o Ježišovi Kristovi a jeho postavení. Z toho
vyplývajú dôsledky, o ktorých hovorí druhá časť
Otcovej výpovede: „Počúvajte ho!“ Slová, skutky
a najmä príklad Pána Ježiša poznáme. Máme ho v
Svätom písme. Čítajme ho, uvažujme nad jeho
slovami a uvádzajme do praxe.
AUTOR: ThDr. František Trstenský, PhD.
Redakčný výber

VTIPY
Bezdomovec sa uchádza o zamestnanie v
reštaurácií:
- A čo by ste chceli u nás robiť? - pýta sa vedúci.
- Chcel by som sa tu zamestnať, ako ochutnávač
jedál a nápojov.
Príde mäsiar k lekárovi. Lekár sa spýtal:
- Čo vás bolí?
- Pliecko, krkovička a lopatka.
Zubár dokončil plombu a povedal: „Teraz dve
hodiny nejedzte!“
Pacient: „No.. podľa ceny ošetrenia usudzujem,
že nebudem jesť celý týždeň!“
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

31 týždeň
1. august 2021
Informačný list farnosti Novoť

POČÚVAJTE HO !

Premenenie

v prvom rade potvrdzuje Ježišov
božský pôvod, ktorý
evanjelista zachytil
predchádzajúcim vyznaním Petra: „Ty si Syn
živého Boha.“ (Mt 16,16) Ide však stále o slová
človeka. Pri premenení sa objavujú postavy
Starého zákona, Mojžiš a Eliáš, a zaznievajú slová
samotného Boha. Znamená to, že aj z nebeskej
strany je potvrdené Božie synovstvo Krista. Jeho
slová majú záväznosť, človek ho má počúvať.
Úryvok podáva odpoveď aj na to, aká je cesta tohto
Mesiáša. Pánovo premenenie je odpoveďou aj pre
tých, ktorí síce chcú Ježiša nasledovať, ale pýtajú
sa, či predsa len nejestvuje nejaká možnosť
nasledovať ho bez utrpenia? Odpoveďou je
jednoznačné nie.
Zdá sa to až nepochopiteľné, aby ten, za ktorým idú
zástupy, ktorý koná zázraky a uzdravenia, skončil
odvrhnutím a smrťou. Učeníci nemajú v sebe ešte
tento obraz trpiaceho Mesiáša, ktorý prijíma na seba
potupenie kríža. Boh Otec prikazuje učeníkom, aby
jeho Syna počúvali. Ježiš z Nazareta je jeho Synom.
Cesta utrpenia nie je nejakým trucom, alternatívnym
riešením, ale Božím plánom. Ježiš Kristus plní vôľu
svojho Otca. To znamená, že premenenie je potrebné
čítať predovšetkým z pohľadu umučenia. Udalosť
môžeme vnímať aj ako prípravu učeníkov na
obdobie, keď Pán bude definitívne vzatý do neba a
oni ako jeho pokračovatelia budú šíriť jeho
evanjelium.
(Pokračovanie v strede)

MANŽELSTVO CHCÚ PRIJAŤ
2. – 8. august 2021
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Vo štvrtok bude adorácia od 16:30
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Féria

Uto

Féria

Str

Spomienka sv. kňaza Jána Máriu Vianneya,

Štv

Ráno: Féria
18:00 Ľub. spomienka Výročie posviacky
hlavnej mariánskej baziliky v Ríme

+ Serafín Judiak č. 819 (SH)

Pia

Sviatok Premenenie Pána

+ rodičov a súrodencov č. 993(RH)
+ manžel a ZBP pre rodinu č. 1101(SH)

Sob

Ľubovoľná spomienka Panny Márie

Ned

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

+ Jozef a ÚP č. 328 (RH)
Poď. za 30 r. manželstva a ZBP a BP pre
deti a ich rodiny č. 348 (RH)
+ Milan Bystričan a ÚP č. 100 (SH)
Za ZBP pre rodinu č. 505 (SH)
+ Marta Kovalčíková a ÚP č. 1037 (RH)

+ manžel Krištof a ZBP pre manželku Janu
č. 47(RH)
Fatimská pobožnosť (RH)
Poď. za 30 r. života a ZBP a BP pre rodinu
č. 37(RH)
Dávid Kubáni a Jana Konšová (SH)
Poď. pre syna 50 r. života a ZBP a BP pre
rodinu č. 851(RH)

Na úmysel celebranta (RH)

Služba lektorov skup. 2
Za Boží ľud (SH) Obetné dary 4

COVID OPATRENIA

POŽEHNANIE DEVOCIONÁLÍÍ

bude 8.8.2021 pri všetkých svätých omšiach

NÁVŠTEVA CHORÝCH
DSS Studienka: štvrtok 5. aug. 2021 o 9:00 svätá
spoveď, o 10:00 sv. omša (RH)
Chorých v dedine navštívime 6. augusta 2021. Ak
sú nejaké zmeny oproti dlhodobo zaužívanému
stavu, prosím, aby ste to telefonicky oznámili
kňazovi, ktorý daného chorého navštevuje.

Rovnaké ako minulý týždeň, aj budúci týždeň.

SVIATOSŤ ZMIERENIA

SVIATOSŤ MANŽELSTVA PRIJALI

30 minút pred rannými sv. omšami. V pondelok,
utorok a stredu 45 minút pred sv. omšou. Vo
štvrtok od 16:30 do 18:00 a v piatok od 16:00 do
18:00 dvaja kňazi.

31. júl 2021

Marek Prekop a Darina Dibdiaková
Jaroslav Žulko a Andrea Uradníková

Sprevádzajme novomanželov modlitbami

SVIATOSŤ KRSTU PRIJALA

30. júl 2021 Barbora Franeková

Nech Pán Boh posilňuje rodičov, aby ju dobre vychovali

FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ
Prosíme, aby sa 7. aug. 2021 modlili ruženec tieto
spoločenstvá: Sv. Márie Goretti 1. a 3. Desiatok
Sv. Mareka evanjelistu 2. a 4. desiatok
Sv. Martina, biskupa. 5. desiatok

Dávid Kubáni, syn Jozefa a Evy rod. Jantolákovej,
bývajúci v Sládkovičove a
Jana Konšová, dcéra Milana a Jany rod. Balcirákovej,
bývajúca v Oravskom Veselom, tretíkrát
*** *** ***
Jozef Janeta, syn Jozefa a Ľudmily rod. Sochuliakovej,
bývajúci v Zákamennom a
Nikola Vlčáková, dcéra Ľubomíra a Jany rod.
Kovaľovej, bývajúca v Novoti, druhýkrát
*** *** ***
Tomáš Čič, syn Petra a Jozefíny rod. Janetovej,
bývajúci v Zákamennom a
Kristína Vlčáková, dcéra Sebastiána a Márie rod.
Godišovej, bývajúca v Novoti, druhýkrát
*** *** ***
Ján Jaňák, syn Jozefa a Márie rod. Lušťoňovej,
bývajúci v Mútnom a
Katarína Rončáková, dcéra + Jozefa a Marty rod.
Pidičákovej, bývajúca v Novoti, prvýkrát
*** *** ***
Štefan Kondela, syn +Štefana a + Anny rod. Jašicovej,
bývajúci v Novoti a
Zuzana Rončáková, dcéra Milana a Ľudmily rod.
Grenčárovej, bývajúca v Zákamennom, prvýkrát
Manželské prekážky prosíme nahlásiť na farskom úrade.

PORCIUNKUKOVÉ ODPUSTKY
2. augusta možno získať vo všetkých farských
kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych
chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok
predpísaný na získanie odpustkov je nábožná
návšteva kostola spojená s modlitbou (Otče náš)
a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho
treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté
prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca
(napr. Otče náš, Zdravas´ a Sláva Otcu...). Tieto
odpustky možno získať aj vo františkánskych
kostoloch.
(podľa Direktória)

