Výchova detí – VEDA aj UMENIE
Na

to, aby rodičia viedli svoje deti k čnosti
nábožnosti sú potrebné nielen výchovné metódy ale
aj prítomnosť Božieho Ducha.

Rodičia,

ktorí vo svojej rodine po kresťansky žijú,
spoločne sa modlia, chodia v nedeľu na svätú omšu,
dodržiavajú pôstnu disciplínu a aktívne prežívajú
obdobia liturgického, roka dokážu priviesť svoje deti
k tejto čnosti ľahko a spontánne. Na druhej strane,
rodičia, ktorí žijú „náboženské provizórium“ ale
vyvíjajú nátlak na svoje deti, aby chodili do kostola,
môžu dosiahnuť opačný efekt. Deti sa nejaký čas
budú prispôsobovať vôli rodičov, ale akonáhle im to
nebude dávať zmysel, tak s tým skončia.

Čnosť nábožnosti dáva zmysel jedine za predpokladu

viery a lásky k Bohu. Bez viery a lásky snaha
o nábožnosť je karikatúra, farizejstvo a svätuškárstvo. (prečítajte si diela sv. Františka Salezského)

Zamyslime

sa tiež nad „dobromyseľnými“
náboženskými detskými zážitkami typu: „Ježiško nám
doniesol darčeky“ alebo slávenie spomienky na
svätého Mikuláša. Vôbec by sa nezmenšilo čaro
týchto sviatkov, keby to rodičia deťom na Vianoce
povedali normálne. Napríklad takto: „Deti, Ježiš, Boží
Syn sa stal človekom. ON je tým najväčším DAROM
pre celé ľudstvo a preto si my v našej rodine dávame
navzájom darčeky, aby sme si to pripomenuli.“

Čnosť nábožnosti si vyžaduje veľkú dávku času, aby
rodičia deťom vysvetľovali všetko, čo sa dotýka
náboženstva. Symboly, gestá, prečo slávime nedeľu
a iné. Aj taká obyčajná návšteva cintorína sa môže
zmeniť na katechézu o tom, že veríme vo večný život.
Vaše vysvetlenia a vovedenie do kresťanského života
nič nenahradí. Ani katechétka či kňaz na náboženstve,
ani eRko, ani tie najlepšie a najkrajšie DVD
s biblickými príbehmi. Spomenuté veci môžu byť
pomôckou, ale prioritu má slovo a príklad rodičov.

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.
SH

info PRE BIRMOVANCOV
29. októbra bude mládežka LEN PRE BIRMOVANCOV.
Po sv. omši bude modlitba chvál.

SPOMIENKA NA SV. JÁNA PAVLA II.

V deň liturgickej spomienky sv. Jána Pavla II., 22.
októbra, ktorý je výročím začiatku jeho pontifikátu,
Svätý Otec František dal nasledujúci odkaz:
„Majte vždy na pamäti to, čo nám povedal sv. Ján
Pavol II: „Bdejte, aby vás nič neoddelilo od Kristovej
lásky: žiaden falošný slogan, žiadna pomýlená
ideológia, žiadne ustúpenie pokušeniu skĺznuť ku
kompromisom s tým, čo nie je od Boha“.“
TKKBS

ČASOPIS POSOL

Na rok 2022 si môžete objednať do 14.11.2021
u Boženy Jantolákovej. Predplatné je 8,50 EUR.

VTIPY
Idem okolo chladničky, chce sa mi jesť.
Idem okolo postele, chce sa mi spať.
Idem okolo roboty – a nič!
- Čo budeš dnes robiť?
- Nič.
- Veď to si robil včera.
- Áno, ale ešte to nemám hotové.
Ako dospievajúci mladý muž som neznášal chodenie na
svadby. Tety a známe babičky ma štípali do líc, smiali sa a
hovorili: "Ty budeš ďalší." Prestali s tým, keď som im na
pohreboch začal robiť to isté.
Viete ako si najlepšie zapamätať narodeniny manželky?
Jeden krát na ne zabudnúť 
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

43. týždeň
24. október 2021
Informačný list farnosti Novoť

OČI VIERY
Dnešné evanjelium končí slovami: „A hneď videl a
šiel za ním po ceste“ (Mk 10,52). Ježišova cesta
vedie do Jeruzalema a je to cesta kríža. Vidíme, že
Bartimejovi sa nevrátil len telesný zrak. Vierou
vytvoril s Ježišom spoločenstvo, ktoré robí z neho
Ježišovho učeníka.
Pred uzdravením Bartimej sedával pri ceste.
Stretnutie s Kristom ho mení najmä vnútorne. Dáva
sa do pohybu. Úloha učeníka je verne ísť za svojím
Majstrom. Toto Bartimej robí. Preto je príkladom pre
samotných apoštolov. Na jeho osobe nám evanjelista
Marek ukazuje, čo sa očakáva od nás - veriť v Krista a
verne ho nasledovať.
Urobme si malú rekapituláciu evanjeliových úryvkov
posledných nedieľ. Videli sme boháča, ktorý taktiež
prišiel za Kristom, ale na Ježišovu výzvu „príď a
nasleduj ma“, kvôli svojmu bohatstvu sám od neho
odchádza.
Dvaja apoštoli Jakub a Ján sa taktiež obrátili na
svojho Učiteľa so žiadosťou o prvé miesta, ktorú však
Ježiš odmietne. Bartimejovu žiadosť hneď vypočuje.
Je to škola aj pre nás, v čom spočíva skutočné
nasledovanie Krista, aké jestvujú prekážky a čo
očakávame od nášho vzťahu ku Kristovi. Aj preto sa
Markovo evanjelium nazýva „evanjelium učeníctva“.

František Trstenský

SVIATOSŤ KRSTU PRIJALA
Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 hod.

25. – 31. október 2021
Pondel.
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Poď. za 20 r. manželstva a ZBP pre rodinu
č. 1004 (RH) Očk.
ZBP pre rodinu č. 992 (RH) Očk.
+ Gabriel a Anna č. 656 (SH) základ
+ súrodencov a rodičov č. 993 (RH)
detská sv. omša
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Féria
Féria
Féria
Sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Féria
Spomienka na Pannu Máriu

ZBP pre sestru Alžbetu č. 779 (SH) základ
ZBP pre deti a vnúčatá a BP pre rodinu
č. 210 (SH) základ

Ned

+ Daniel a Mária Kondela a za duše, na
ktoré si nikto nespomína č. 750 (RH) Očk.
+ Janka Poletová (ned. 98 r.) č. 514 (RH)
Očk.

Pána Ježiša na kríži a pri ňom Pannu Máriu a sv. Jána.

+ Anton Murín (1 r.) č. 811 (SH) OTP

sv. omša LEN pre birmovancov a r. č. 811

+ rodičov Kuchťákových a Durčákových
č. 15 (RH) OTP
ZBP pre František (RH) Očk.
ZBP pre rod. Zavoďančík č. 576 (SH) OTP
Služba lektorov skupina č. 2
Za Boží ľud (SH) OTP Obetné dary 1

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

NA DETSKÚ SV. OMŠU NAKRESLI
SPOVEDAŤ BUDEME
streda, štvrtok a piatok dvaja kňazi jednu hodinu
pred večernými sv. omšami.

DNES PO SVÄTÝCH OMŠIACH JE

ZBIERKA NA MISIE
Na Slovensku je zvlášť venovaná farnostiam v Keni,
ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Za
vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

ZMENA ČASU

COVID OPATRENIA

V noci z 30. na 31. októbra, sa mení čas.
Spíme o hodinu viac 

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

VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA

Vysvetlené vo FARNÍKU 39/2021
Podľa https://automat.gov.sk/namestovo

v našej farnosti slávime v nedeľu 31.10. Za obvyklých
podmienok je možné získať úplné odpustky.
Spoločenstvo MODLITBY MATIEK vás
pozýva na MODLITEBNÉ STRETNUTIE
v stredu 27.10.2021 po večernej sv. omši.

POŽEHNANIE OBNOVENÉHO KRÍŽA
bude dnes o 14.00 hod. pri mäsiarstve.

24. október 2021

Silvia Michlíková

Nech Pán Boh posilňuje rodičov, aby ju dobre vychovali.

Z ČASU DO VEČNOSTI ODIŠLI
17. október 2021 Slavomír Kavalier (60r)
20. október 2021 Jozef Jendrašík (24r)
Odpočinutie večné daj im, Pane,
a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA PRIJALI
23. október 2021
Martin Bulvasňák a Jana Jakubjaková

Sprevádzajme novomanželov modlitbami

PRVÉ VÝROČIE ÚMRTIA

Dňa 28. októbra 2021, na sviatok svätých apoštolov
Šimona a Júdu, si pripomenieme 1. výročie úmrtia
spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku.
V tento deň bude v Katedrále sv. Martina v Spišskej
Kapitule o 16.00 hod. celebrovaná svätá omša
obetovaná za spásu jeho nesmrteľnej duše.

Svätý Otec František vyhlásil

SYNODU O SYNODALITE
Cieľom synody je v modlitbe a uvažovaní zistiť, ako
Duch Svätý chce, aby sme dnes spoločne kráčali pri
ohlasovaní Evanjelia. V rámci Spišskej diecézy bol
vytvorený Diecézny synodálny tím, ktorý aktuálne
pripravuje možnosti pre aktívne zapojenie každého
človeka, ktorý bude chcieť v rámci diecéznej fázy
vyjadriť svoj názor k tejto téme. Všetkých
povzbudzujeme modliť sa za toto dielo a už teraz
sledovať web stránku www.synoda.sk, ktorá sa
venuje otázkam synody a rovnako sociálne siete našej
diecézy. V prvú novembrovú nedeľu dňa 7.11.2021
bude v celej Spišskej diecéze zverejnená možnosť ako
sa zapojiť do synody a to konkrétnym vyjadrením
svojho názoru ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi
s cieľom ohlasovať Evanjelium. Tešíme sa na
spoluprácu."
biskupský úrad

