Výchova detí – VEDA aj UMENIE
Ďalšia čnosť, ku ktorej majú rodičia viesť svoje deti
je čnosť pokory. V dnešnej dobe sa mnohým ľuďom
táto čnosť nepáči a dôvod je najčastejšie ten, že majú
mylnú predstavu o pokore. Táto mylná predstava
spočíva v presvedčení, že človek musí vždy len
skloniť hlavu, musí mať znížené sebavedomie,
pokladať sa za neschopného a robiť každému po vôli.
Našťastie pokora je niečo úplne iné. Niečo vzácne
príťažlivé a potrebné. Pozrime sa spolu na to.

Pokora je pravda o sebe. Dokážem pravdivo uznať
svoje dary a talenty a som vďačný za ne Pánu Bohu.
Rovnako priznávam aj svoje slabé stránky a limity.

V dnešnej dobe vnímam, a to nie len v našej farnosti,
závažné defekty u rodičov, ktorí vo svojich deťoch
budujú nesprávne sebavedomie. Rodičia presviedčajú
svoje deti o tom aké sú úžasné, výnimočné a dokonalé
a pritom pravda môže byť niekde úplne inde.

Aj

v takom prípade, že dieťa je šikovné a nadané
neoprávňuje ho to, aby sa vyvyšovalo nad iných alebo
aby pohŕdalo inými. Veď iné deti môžu byť obdarené
úplne iným darom. Pokora vedie k tomu, že vieme si
navzájom slúžiť a vieme sa prijímať takých akí sme
a máme voči sebe úctu.

Rodičia, chcem vás pekne poprosiť, aby ste chránili

svoje deti pred zlým príkladom arogantných,
povýšeneckých a príliš sebavedomých ľudí, ktorí
často vystupujú v médiách a ich vystupovanie je v
ostrom protiklade s tým, k čomu nás vedie Božie
Slovo.

Svätá

Terézia opakovala, že pokora je pravda.
„Pokorný je teda ten, kto o sebe samom správne
usudzuje. Akú ma teda mať o sebe mienku kresťan?
Rozhodne veľkú! Veď každý človek je obraz Boží a
koruna tvorstva.“ „I keď by si bol posledným
žobrákom v spoločnosti, ktorý má iba jednu handru
odevu na sebe, nikdy nezabudni, že si obraz Boží, syn
veľkého Otca!“ napísal sv. Bazil. Každý človek má vo
svete miesto a poslanie, ktoré mu Boh určil. Má si byť

Pokračovanie Výchova detí...

preto vedomý svojej dôstojnosti a patrí mu taktiež
úcta a vážnosť.

42. týždeň
17. október 2021

Vedomie vlastnej slabosti, je spojené so základným

Informačný list farnosti Novoť

cieľom ľudského života, ktorým je Božie kráľovstvo, s
povolaním človeka ku svätosti. To má byť ťažisko
našej snahy. A tu je pravda to, čo povedal Ježiš: „Bezo
mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15, 5). Tu je
nevyhnutne potrebná Božia milosť. Preto pokorný
človek o ňu neustále prosí v modlitbe a stále viac a
viac sa utvrdzuje v presvedčení, že „bez Božieho
požehnania, márne sú ľudské namáhania“. SH

info PRE BIRMOVANCOV

v piatok 22.10.2021 je mládežka.
V týždni sa stretnú skupinky s animátormi.

eRko STRETKO pre 1.-4. ročník bude v sobotu
23.10. o 14:00 na starej fare. Prosíme, aby si deti
priniesli respirátor a v prípade príznakov ochorenia
sa stretka nezúčastnili. Ďakujeme. Vaši animátori.

VTIP
Toto je skutočný príbeh, ktorý sa stal v banskobystrickej
diecéze. Stretli sa raz niekoľkí kňazi a len tak z dlhej chvíle
sa začali rozprávať o tom, aké biskupské heslo by komu
pasovalo.
Jednému, ktorý mal veľmi silné okuliare navrhli: "Môže
viesť slepý slepého?" (Lk 6, 39)
Druhému, ktorý bol veľmi chudý, dali motto: "Slúžiť Bohu
pôstom a modlitbami." (Lk 2, 37)
Tretí z nich mal takú slabosť, že veľmi šíril klebety, tak sa
zhodli na tom, že najviac by mu pasovalo: "Nemôžeme
nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli!" (Sk 4, 20)
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

MEDZI VAMI
TO TAK NEBUDE
Nech nám Kristus a jeho Kráľovstvo neujde, kým my
budeme riešiť svoje zabezpečenie. Ak aj vidíme v
tomto svete ostré lakte, boj o moc, túžbu získať
postavenie, Kristove slová pre nás znejú
nekompromisne: „Medzi vami to tak nebude.“ (Mk
10,43) Možno zaznie argument, že niekto predsa
musí stáť na čele inštitúcie, organizácie, školy,
farnosti, diecézy... Ježiš to neodmieta, ale stanovuje
dôležité kritériá, ktoré majú charakterizovať tých,
ktorým bol zverený úrad. Vyjadrujú to slová v
dnešnom evanjeliu: „vašim služobníkom“, „sluhom
všetkých“. Kristus je pre nich najžiarivejším vzorom,
lebo „ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať,
ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za
mnohých.“ (Mk 10,45) Nemôžu byť skutočnými
učeníkmi toho, ktorí prišiel slúžiť, tí, ktorí sami
odmietajú slúžiť druhým.

Nech našou hlavnou túžbou v živote je jedno jediné –
čo najlepšie a najvernejšie nasledovať Ježiša Krista.
Preto si dovolím použiť slová apoštola Pavla, z Listu
Filipanom: „A vôbec všetko pokladám za stratu pre
vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň
som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som
získal Krista.“ (Flp 3,8)
AUTOR: František Trstenský

MANŽELSTVO CHCÚ PRIJAŤ
Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 hod.

18. – 24. október 2021
Pondel.
18:00
6:30
Utorok
18:00
14:00
Streda
18:00
6:30
Štvrtok
18:00
6:30
Piatok
18:00

Na česť Ducha Svätého (SH) základ
Poď. za 40 r. života manžela a ZBP pre
rodinu č. 22 (SH) základ
Poď. za Božie milosti a prosba
o požehnanie rodiny č. 864 (RH) Očk.
+ manžel a rodina č. 579 (RH)
detská sv. omša
+ Juliána (3 r.) č. 1024 (SH) základ
Voľný úmysel (RH) Očk.
Poď. za 15 r. manželstva a ZBP pre rodinu
č. 60 (SH) základ
Voľný úmysel (RH) Očk.
Poď. za 25 r. manželstva a ZBP pre rodinu
č. 983 (SH) OTP
sv. omša LEN pre a birmovancov a r. č. 983

7:00
Sobota
15:00
7:00
8:30
Nedeľa
10:30

Voľný úmysel (RH) Očk.
Sobáš so sv. omšou (SH) OTP
Martin Bulvasňák a Jana Jakubjaková
Na úmysel celebranta (RH) Očk.
+ manžel, brat a rodina č. 231 (RH) Očk.
Služba lektorov skupina č. 1
Za Boží ľud (SH) OTP Obetné dary 5

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
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Sviatok sv. apoštola Lukáša
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Spomienka na Pannu Máriu

Ned

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAPISOVANIE ÚMYSLOV
svätých omší bude v nedeľu 24. októbra 2021.

ZBIERKA NA MISIE
Na budúcu nedeľu je Svetový deň misií – Misijná
nedeľa. Po svätých omšiach bude zbierka na misie. Na
Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni,
ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Za
vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
PMD

NA DETSKÚ SV. OMŠU
nakresli ako Ježiš drží v ruke chlieb a kalich.

STRETNUTIE HOSP. RADY FARNOSTI
bude v pondelok 18. októbra 2021 o 19:00 hod.

V CIRKVI SME PRIVÍTALI

16. október 2021 – Nina Mačuhová
...nech je jej život Bohu na slávu, svetu na osoh,
rodičom na radosť a jej na spásu

POŽEHNANIE OBNOVENÉHO KRÍŽA
bude v nedeľu 24.10.2021 o 14:00 hod. Kríž sa
nachádza pri hlavnej ceste blízko predajne mäsa.

Martin Bulvasňák, syn Augustína a Štefánie, rod.
Kovaľovej bývajúci v Novoti a
Jana Jakubjaková, dcéra Františka a Evy rod.
Petrekovej, bývajúca v Novoti, tretíkrát
Manželské prekážky prosíme nahlásiť na farskom úrade

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI
Fórum života aj tento rok organizuje už tradičnú
Sviečku za nenarodené deti. Cieľom je pripomenúť si
všetky deti, ktoré sa nemohli narodiť. Preto
pozývame všetkých ľudí, aby si v tomto čase okolo 2.
novembra zapálili sviečku na cintorínoch, v oknách
svojich domov či pri pamätníkoch nenarodeným
deťom. V rámci podujatia sa dajú kúpiť sviečky za
nenarodené deti – a to plastová v cene 1€, či sklenená
v cene 5€. Tento rok bude možné zapáliť online
sviečku na stránke www.svieka.forumzivota.sk,
Fórum života a jeho projekty je možné podporiť aj
zaslaním darcovskej SMS správy s textom SMS
SVIECKA na číslo 877. Zakúpením sviečky podporíte
projekty a činnosť Fóra života a to:
 konkrétne riešenia ťažkých životných situácií
tehotných matiek, dievčat, rodín a jednotlivcov
(Zachráňme životy, Poradňa Alexis, Centrum
konkrétnej pomoci FEMINA)
 centrá pre rodinu, kde nájdu pomoc ľudia v núdzi
(Sieť pomoci)
 informačné kampane v témach ochrany počatého
života (25. marec – Deň počatého dieťaťa, Sviečka
za nenarodené deti)
 vydavateľskú činnosť a vzdelávanie detí, mládeže
aj dospelých (návštevy škôl, prednášky,
konferencie a publikácie)
Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým
darcom a podporovateľom, ktorým spolu s nami
záleží na dôstojnom živote pre všetkých.
spišský biskupský úrad

