Výchova detí – VEDA aj UMENIE

info PRE BIRMOVANCOV

Najkrajšia a najvznešenejšia čnosť je LÁSKA.
V rodine sa táto vzácna čnosť nadobúda najskôr tak,

Plníme úlohy - DOM NA SKALE.

že máme skúsenosť z prijímania lásky od rodičov a
blízkych ľudí. Dieťa prijíma lásku v úplne základnej
podobe, že rodičia napĺňajú všetky životné potreby
toho maličkého človeka.
Najskôr sa učíme lásku prijímať, aby sme neskôr
dokázali lásku dávať.
„Dušou svätosti, na ktorú sme všetci povolaní, je
láska: Ona „riadi všetky prostriedky posväcovania,
oživuje ich a privádza k cieľu.“ Terézia z Lisieux píše:
„Pochopila som, že ak má Cirkev telo zložené z
rozličných údov, nemôže jej chýbať úd, ktorý je zo
všetkých najpotrebnejší a najvznešenejší, pochopila
som, že Cirkev má srdce a že toto srdce horí láskou.
Pochopila som, že jedine láska pobáda údy Cirkvi do
činnosti, a že keby táto láska vyhasla, apoštoli by už
neohlasovali evanjelium, mučeníci by odmietali vyliať
svoju krv… Pochopila som, že láska zahŕňa v sebe
všetky povolania, že láska je všetko, že objíma všetky
časy a všetky miesta…, slovom, že je večná!“ KKC826
Je správne, keď dieťa už od malička chápe lásku,
ktorá sa prejavuje v konkrétnych skutkoch, nie len
lásku, ako krásny pocit. Rodičia by mali
povzbudzovať svoje deti, aby preukazovali lásku cez
malé pozornosti alebo dobré skutky svojím
súrodencom, alebo blízkym ľuďom v rodine. Pri
každej odmene, alebo treste by malo byť, či už
vyjadrené alebo medzi riadkami: „... máme ťa radi“.
V niektorých rodinách sa stáva, že ľudia sa hanbia
vyznať si lásku, či darovať si objatie. Dá sa to prežiť,
ale dôsledky sa môžu prejaviť neskôr, keď človek z
takéhoto prostredia môže mať neskôr problém s
vlastnými emóciami. Citová deprivácia v detstve sa
neskôr môže prejaviť v citovej oploštenosti.
Láska je niečo krásne a božské, preto veľmi dbajme
o to, aby sme rozvíjali túto najkrajšiu čnosť.
SH

V piatok je mládežka a po mládežke prednáška
LEN PRE BIRMOVANCOV.
Na mládežku, prednášku ani na stretká nemôžu
ísť tí, čo sú v karanténe alebo majú nejakú
nákazlivú chorobu. (napr.: creutzfeldová-jacobová
choroba, slezinová sneť,
besnota, dyzentéria a pod.).

leptospiróza,

žltačka,
SH

VTIPY
Dedko sa pýta v lekárni:
- Má ten liek aj nejaké vedľajšie nežiaduce účinky?
- Áno, dopláca sa naň 10 eur.
V domove dôchodcov hovorí sestrička babičke:
- Babka, máte tu návštevu. Asi vaše deti.
- To nebudú moje deti! Oni vedia, že dôchodok
beriem až za týždeň.

40. týždeň
3. október 2021
Informačný list farnosti Novoť

TAKMER KAŽDÉ MANŽELSTVO
SA DÁ ZACHRÁNIŤ
Ona sexuologička, on psychoterapeut, a obaja stáli
takmer pred rozvodom. Taliani Rita a Rino Ventriglia
však hlbokú krízu svojho manželstva prekonali a
rozhodli sa pomáhať manželským párom v kríze. Už
dlhé roky robia v Taliansku intenzívne kurzy
uprostred spoločenstva rodín, kde sa počas jedného
týždňa psychoterapeuticky a duchovne venujú
párom, ktoré vyhľadali ich pomoc.

Pohovor na talentových skúškach:
- Aké sú vaše obľúbené činnosti?
- Musím sa priznať, že veľmi rada spím.
- A keď nespíte?
- No, tak si práve idem ľahnúť!

V Japonsku sa používa jedna stará technika
reštaurovania rozbitých váz a porcelánu. My na
západe, keď rozbijeme vázu, tak ju jednoducho
hodíme do koša. A ak k nej máme špeciálny vzťah,
snažíme sa rozbitý črep zalepiť, ale potom ju otočíme
tak, aby lepidlom opravenú puklinu nikto nevidel.

Dvaja kamaráti, štamgasti, sa rozprávajú:
- Keby som zomrel, kúpil by si pre mňa veniec?
- Samozrejme.
- Tak mi daj tie peniaze teraz na pivo a potom mi už
žiadny veniec nemusíš kupovať.

No táto japonská technika spočíva v tom, že rozbité
kúsky vázy sa zlepia tmelom zo zlata. Vázy
zreštaurované touto technikou sa potom umiestňujú
na najviditeľnejších miestach, pretože majú zrazu
mnohonásobne vyššiu hodnotu.

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
Zaopatrenie zomierajúcich: 0950 626 642

účet: SK62 0900 0000 0000 5417 9595

My sme takto pochopili, že pár, ktorý si prejde krízou,
je ako rozbitá váza, má oveľa hodnotnejší vzťah ako
predtým. A ešte viac, má svietiť ako svedectvo, že
láska môže uzdravovať.
Odporúčam prečítať celý článok na www.postoj.sk

Pápež František v októbrovom videu Apoštolátu
modlitby pozýva k modlitbe za všetkých pokrstených,
Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 hod.

4. – 10. október 2021
Pondel.
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+ rodičov Michlíkových a Ovšákových,
+ bratov, + sestry a duše v očistci a ZBP
pre deti a vnúčatá (SH) základ
+ Cecília a Veronika a +rodičov
Jendrašíkových č. 813 (SH) základ

Pon

Spomienka na sv. Františka Assiského

Uto

Féria

Str

Féria

Poď. za 40 r. života a ZBP pre rodinu
č. 862 (RH) Zaočkovaní
(RH) detská sv. omša

Štv

Spomienka na Ružencovú Pannu Máriu

Pia

Féria

+ Ján Kocúr (1. výr.) č. 599 (SH) základ
+ Anton a Cecília a ZBP a BP pre rodinu
č. 266 (RH) zaočkovaní

Sob

Spomienka na Pannu Máriu

Ned

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

pred pôrodom bude 10. 10. 2021 po druhej sv. omši

+ syna, brata a rodičov č. 565 (SH) OTP

nakresli svätú omšu –kňaza, oltár, na oltári misku
a kalich a tiež miništrantov a seba na omši.

sv. omša LEN pre birmovancov a rod. 565
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15:00
7:00
8:30
Nedeľa
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POŽEHNANIE MAMIČIEK

Poď. za 70 r. života Jozef Belúch č. 976
(SH) základ
Poď. za 30 r. života a ZBP pre rodinu
č. 473 (RH) Zaočkovaní

+ syn Martin a + rodičia Serafín a Justína
č. 818 (RH) zaočkovaní
Michal Sviežený a Lenka Prokopová
(Pavol Hucik)
M. Durčák a Natália Kapinová (SH) OTP
Poď. za 50 a 30 r. života (RH)Zaočkovaní
Na úmysel celebranta (RH) Zaočkovaní
Služba lektorov skup. 2
Za Boží ľud (SH) OTP Obetné dary 3

COVID OPATRENIA
Základ: maximálne 1 osoba na 15 m2 s povinným
zoznamom účastníkov
OTP: maximálne 25% kapacity a maximálne 50 osôb s
povinným zoznamom účastníkov
Kompletne zaočkovaní: bez limitu
s povinným zoznamom účastníkov.
Vysvetlené vo FARNÍKU 39/2021
Podľa https://automat.gov.sk/namestovo

NA DETSKÚ SV. OMŠU
MANŽELSTVO CHCÚ PRIJAŤ
Michal Sviežený, syn Pavla a Renáty, rod. Kenézovej
bývajúci v Hrboltovej a
Lenka Prokopová, dcéra + Štefana a Heleny rod.
Dibdiakovej, bývajúca v Novoti, tretíkrát
***
***
***
Martin Durčák, syn Floriána a Margity, rod.
Žatkuľákovej bývajúci v Novoti a
Natália Kapinová, dcéra Lýdie rod. Kapinovej,
bývajúca v Dolnom Kubíne, tretíkrát
***
***
***
Martin Bulvasňák, syn Augustína a Štefánie, rod.
Kovaľovej bývajúci v Novoti a
Jana Jakubjaková, dcéra Františka a Evy rod.
Petrekovej, bývajúca v Novoti, prvýkrát
Manželské prekážky prosíme nahlásiť na farskom úrade.

ABY OCHOTNE SVOJÍM
ŽIVOTOM SVEDČILI O EVANJELIU.
Jeho

odkaz súvisí aj so začiatkom synodálnej cesty
Cirkvi.
Svetová sieť modlitby Svätého Otca v mesiaci
október vyzýva modliť sa na úmysel: „Aby sa všetci
pokrstení ľudia podieľali na evanjelizácii a boli
ochotní stať sa misionármi svedectvom svojho života,
vyžarujúceho evanjelium.“ Pápež František sa v tejto
súvislosti v krátkom videu obracia na veriacich
týmito slovami:
„Ježiš žiada od nás všetkých, a teda aj od Teba, aby
sme boli misionárskymi učeníkmi. Si pripravený?
Stačí, aby sme boli k dispozícii jeho volaniu a žili
zjednotení s Pánom v tých najbežnejších veciach: v
práci, pri stretnutiach, v každodenných činnostiach, v
každodenných udalostiach, nechávajúc sa vždy viesť
Duchom Svätým.
Ak ťa pohýna Kristus, ak robíš veci preto, že ťa vedie
Kristus, ostatní si to ľahko všimnú.
A tvoje svedectvo života vzbudí obdiv a obdiv vedie
ostatných položiť si otázku: „Ako je to možné?“ alebo
„Odkiaľ sa u tejto osoby berie láska, s akou sa ku
každému správa, láskavosť, dobrá nálada?“
Pamätajme, že misia nie je prozelytizmus, ale je
založená na stretnutí medzi osobami, na svedectve
mužov a žien, ktorí hovoria: „Poznám Ježiša, chcel by
som, aby si ho poznal aj ty.“
Bratia a sestry, modlime sa, aby sa každý pokrstený
človek zapojil do evanjelizácie a bol k dispozícii pre
misiu, prostredníctvom svedectva svojho života. A
aby toto svedectvo života malo príchuť evanjelia.“
Podľa www.radiovaticana.va

OKTÓBROVÝ ÚMYSEL SLOVENSKÝCH BISKUPOV
„Aby sa v našich rodinách rozšírila spoločná modlitba
posvätného ruženca.“

