Výchova detí – VEDA aj UMENIE

info PRE BIRMOVANCOV

Veľmi osožná čnosť do života je trpezlivosť. Rodičia

V piatok je mládežka a po sv. omši prednáška.
Budeme sedieť po skupinkách a nie po triedach.
Plníme úlohy DOM NA SKALE.
SH

by mali od malička učiť svoje deti, že nemôžu mať
všetko hneď, ale dokážu v pokoji počkať na ten
správny čas.

Treba

počítať aj s tým, že deti skúšajú na svojich
rodičov rôzne finty v podobe trucovania, plaču či
vymáhania, len aby dosiahli to, čo chcú. Výchova k
trpezlivosti dá niekedy poriadne zabrať aj samotným
rodičom. Mnohí už nemajú dostatok síl na to, aby
odolávali opakovaným požiadavkám detí a urobia im
po vôli, len aby už mali pokoj.

Takto vybojované „úspechy“ si dieťa ukladá do svojej

detskej hlavičky a ak je to pravidelne, vytvorí si
presvedčenie, že takto to bude fungovať stále. Ak
rodičia stále ustupujú svojim deťom s postupujúcim
časom a so zvyšujúcimi sa nárokmi detí, je táto
situácia čoraz ťažšia a ťažšia.

Rodičia, naučte svoje deti, že v živote treba vedieť aj
čakať, a že nemôžeme mať všetko hneď.

Apoštol

Peter vo svojom 2. liste ukazuje určitú
postupnosť, ako by sme mali napredovať
v nadobúdaní čností: „A práve preto vynaložte všetko
úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k
čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k
zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k
nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej
náklonnosti lásku.“ (2Pt 1, 5-7)

Etymológia

tohto slova by sa dala odvodiť od slov
„trpieť zlo“, znášať „ťažobu čakania“ na to, po čom
túžim. V trpezlivosti napredujeme každým dňom
pozemského života k splneniu tej najväčšej nádeje,
ktorou je: byť navždy s Kristom. Kresťan vyzbrojený
čnosťou trpezlivosti ľahšie dokáže znášať rôzne
príkoria. Tento výcvik začína v detstve slovami: „Toto
autíčko ti kúpime s mamkou na narodeniny.“ „Mobil
dostaneš až na strednej škole.“ Ale dobro, ktoré táto
čnosť prináša, je v celoživotnom horizonte.
SH

45. týždeň
7. november 2021
Informačný list farnosti Novoť

VOĽBY DO
HOSPODÁRSKEJ RADY FARNOSTI
Pri FARNÍKU sú položené hlasovacie lístky, na ktorých
sú mená kandidátov do HRF. Každý dospelý farník,
ktorý sa chce zapojiť do volieb, nech si zoberie jeden
lístok, dá krížik k trom menám a hodí ho do schránky
na farskom úrade. Viem o tom, že keby niekto chcel,
môže tento hlasovací systém zneužiť, ale spolieham
sa na vašu serióznosť. Hlasovacia komisia v zložení
M. Fafaľáková, E. Jakubjaková a B. Jantoláková spočíta
hlasy a pripraví podklady pre ustanovenie novej
hospodárskej rady farnosti.
SH

HLASY Z DOMOVA A Z MISIÍ

Tento časopis na rok 2022 si môžete objednať
a predplatiť do 17. nov. 2021 u pani kostolníčky
Helenky Jendrašíkovej. Predplatné je 12 EUR.

VTIPY
Príde nevychované decko do obchodu a vraví:
„Chcem rožky.“
Predavačka mu chcela dať trochu móresu a tak sa ho
spýtala: „A vieš čarovné slovíčko?“
Decko odpovedalo: ,,Jasné že viem: abraka dabraka"
Hovorí pán Novák kolegovi v práci:
,,Môj syn má šesť mesiacov a už sedí!"
,,Fakt??? A za čo?"
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

SPYTOVANIE SVEDOMIA
PRI DVOCH DROBNÝCH MINCIACH

Veľkosť

daru vdovy spočíva v jej dôvere v Boha.
Darom dvoch drobných mincí vyjadruje svoju veľkú
lásku k Bohu, ktorému dáva všetko. Tu sa v praxi
realizuje príkaz lásky k Bohu celou silou, celým
srdcom, celou dušou, o ktorom sme počuli v
predchádzajúcu nedeľu. Dar vdovy sa vymyká
akýmkoľvek pozemským kritériám. Dala Bohu
všetko. Jej skutok je v úplnom protiklade s mladíkom,
ktorý od Krista odišiel, lebo mal veľa majetku,
ktorého sa nechcel vzdať. Príbeh sa nachádza krátko
pred opisom Ježišovho umučenia. Preto v rámci
štruktúry evanjelia sa dar vdovy stáva pre evanjelistu
Marka predobrazom Kristovej obety, ktorý sa zriekol
všetkého, aj seba samého, z lásky k človeku.

Vdova zastupuje tých, ktorí napriek ťažkej situácii,
úderom života, osobným zlyhaniam, podrazom zo
strany druhých, ostávajú otvorení, lebo celým srdcom
dôverujú Bohu.

Čo ja obetujem Bohu? Len to, čo mi zvýšilo?
Neocitol sa niekto kvôli mne v ťažkej životnej
situácii?
Príklad chudobnej vdovy otvára aj problém tzv.
„kostolnej“ zbožnosti. Je moja viera úprimná?
Nevyhováram sa na pretvárku veriacich, aby som mal
pred sebou a druhými „alibi“, prečo nepraktizujem
vieru?
Výber z textu Františka Trstenského

OZNAM O SYNODE
8. – 14. november 2021
Pondel.
18.00
6:30
Utorok
18:00
14:00
Streda
18:00
Štvrtok
18:00
Piatok
18:00

Poď. za 70 r. života a ZBP pre rodinu, deti
a vnúčatá č. 233 (RH) Očk.
+ rodičov Škombarových a Vlčákových
a duše v očistci č. 473 (RH) Očk.

Pon

Poď. za milosť obrátenia (2 výr.) a za BP
pre rodinu č. 390 (SH) OTP
ZBP pre Máriu č. 336 (RH)
detská sv. omša

Str

+ rodičia Štefan (1 výr.) a + Anna (5 výr.)
č. 660 (SH) OTP
+ z rodiny a duše v očistci č. 100 (SH) OTP
Poď. za 60 r. života a ZBP pre rodinu č.
988 (SH) OTP

sv. omša LEN pre birmovancov a r. č. 988

7:00
Sobota
7:00
8:30
Nedeľa
10:30

Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 do sv. omše

Poď. za 25 r. manželstva Stanislav a Eva
č. 775 (SH) OTP
+ manžel Albín (1 r.) a ZBP pre rodinu
č. 552 (RH) Očk.
ZBP pre deti a vnúčatá a + duše v očistci
č. 820 (SH) OTP
Služba lektorov skupina č. 1
Za Boží ľud (SH) OTP Obetné dary 3

COVID OPATRENIA

Základ: maximálne 1 osoba na 25 m2 = 17 ľudí
OTP: maximálne 1 osoba na 15 m2 = 28 ľudí
Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb
Na „základ“ a OTP ide rodina, za ktorú je sv. omša a tí,
koho táto rodina pozve.
Každá sv. omša s povinným zoznamom účastníkov
pozri FARNÍK 39/2021 a https://automat.gov.sk/namestovo

Uto

Štv
Pia

Féria
Výročie posviacky Lateranskej baziliky,
sviatok
Spomienka na sv. Leva Veľkého,
pápeža a učiteľa Cirkvi
Sviatok sv. Martina z Tours,
biskupa
Spomienka na sv. Jozafáta,
biskupa a mučeníka

Sob

Spomienka na Pannu Máriu

Ned

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

POŽEHNANIE MAMIČIEK
pred pôrodom bude 14. 11. 2021 po druhej sv. omši

NA DETSKÚ SV. OMŠU NAKRESLI
Nebeského Otca ako nás drží v náruči.

PAMÄTNÝ DEŇ NARODENIA
BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA
V sobotu 13. novembra 2021 si pripomenieme
pamätný deň narodenia biskupa Jána Vojtaššáka. Pri
tejto príležitosti bude v Katedrále sv. Martina o 10.30
hod. celebrovať slávnostnú svätú omšu Mons. Peter
Beňo, nitriansky pomocný biskup. Rádio Lumen
prinesie prenos tejto liturgickej slávnosti.

OSLOBODENIE
OD ÚČASTI NA SV. OMŠI
Na plenárnom zasadnutí KBS v Badíne 15.-16. júna
2021 biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu týkajúceho
sa povinnej účasti na bohoslužbách. Ak niekomu
okolnosti značne sťažujú alebo dokonca znemožňujú
zúčastniť sa sv. omše v nedeľu alebo v prikázaný
sviatok, je od účasti na nej oslobodený.

Svätý otec František zvolal synodu o synodalite, v rámci

ktorej môže každý človek vyjadriť svoj postoj ohľadom
spoločného kráčania v Cirkvi. V prvej fáze synody, ktorá
bola predĺžená až do augusta 2022, prebieha tento
proces na diecéznej úrovni.
Od nedele 7.11.2021 je možnosť zapojiť sa aj v rámci
Spišskej diecézy.
Diecézny synodálny tím pozýva všetkých, ktorým záleží
na tom, ako Cirkev žije dnes a ako bude žiť zajtra, aby sa
v rámci už nejakého existujúceho spoločenstva alebo
celkom nového spoločenstva vytvoreného za týmto
účelom alebo prípadne aj jednotlivci prihlásili cez
prihlasovací formulár, ktorý nájdete na webovej stránke
diecézy www.kapitula.sk. K zapojeniu sa oslovujeme
zvlášť kňazské spoločenstvá, rehoľné spoločenstvá,
farské
pastoračné
rady,
hnutia,
modlitbové
spoločenstvá, spoločenstvá mladých, spoločenstvá
manželov, ekumenické spoločenstvá a rôzne ďalšie
spoločenstvá už fungujúce v Cirkvi. Každému
prihlásenému
spoločenstvu/jednotlivcovi
budú
následné zasielané podrobné informácie, ktoré majú
napomôcť pri hľadaní toho, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi
dnes. Chceme spoločne hľadať spôsob, ako máme v
dnešnej dobe kráčať pri ohlasovaní Evanjelia.
Všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do tohto spoločného
kráčania, pozývame k spoločným stretnutiam (môžu sa
diať aj online), počas ktorých sa v modlitbe a rozjímaní
budú zamýšľať nad 10 stanovenými témami o
spoločnom kráčaní v Cirkvi.
Po úvodnom zoznámení sa so synodou budú zhruba
každé dva týždne zverejňované videá a manuály, ktoré
bližšie predstavia jednotlivých desať tém.
Na záver každé spoločenstvo/jednotlivec zašlú do 15.
júna 2022 na adresu spis@synoda.sk zhrnutie svojich
postrehov na jednotlivých desať tém, na základe
ktorých diecézny synodálny tím vypracuje rozjímaní
záverečné zhrnutie za celú Spišskú diecézu.
Bližšie podrobnosti budú poskytnuté a aktualizované
na diecéznej stránke www.kapitula.sk a na sociálnych
sieťach Spišskej diecézy.
biskupský úrad

