Výchova detí – VEDA aj UMENIE
Rodičia

si niekedy myslia, a občas aj povedia vetu:
„Chceme, aby sa naše deti mali lepšie ako my“. Je to
veľmi šalamúnska veta, lebo nie je celkom jasné, čo sa
myslí pod slovom „lepšie“.

Generácia

našich prastarých rodičov a starých
rodičov tvrdo a zodpovedne pracovali, aby mali
všetko potrebné pre život, aby postavili domy, a aby v
nich dôstojne žili.

Doba sa zmenila. Máme k dispozícii výkonné stroje a

sofistikované technológie. Ale aj napriek tomu
potrebujeme mať vyvinutú čnosť pracovitosti.

Nesmieme

dopustiť, aby sme my, alebo naše deti
uverili tomu, že „mať sa lepšie“ znamená nemusieť
pracovať, len si užívať komfort a mať pohodu.

Čnosť pracovitosti bola, je a bude potrebná. A preto
je aj prirodzenou súčasťou výchovy, že rodičia
pozývajú svoje deti, podľa ich veku a schopností, k
prácam v domácnosti, v dielni, v maštali, v garáži
alebo na poli.

Všetko, čo sa dieťa naučí po boku svojich rodičov, sa
mu v dospelosti zíde. Každá nadobudnutá zručnosť
bude pre tohto človeka zdrojom zdravej sebadôvery,
a v situáciách, keď bude potrebné pracovať, takto
pripravený človek hravo obstojí.

„V

práci človek uplatňuje a zdokonaľuje časť
schopností, ktoré sú vpísané do jeho prirodzenosti.
Základná hodnota práce závisí od samého človeka,
ktorý je jej pôvodcom i cieľom. Práca je pre človeka,
a nie človek pre prácu.“ (KKC 2428)

In medio stat virtus = čnosť je v strede. Lenivosť je

zlá. Rovnako zlá ako workoholizmus. Čnosť
pracovitosti JE V STREDE. Rodičia, vy, ktorí máte
sklony k workoholizmu, nedávajte svojim deťom zlý
príklad svojím nadmerným pracovným nasadením. Aj
keď sa to môže zdať ako dobrá vec, ak vás vaši
najbližší ľudia na toto upozorňujú, skúste sa nad tým
zamyslieť a prehodnoťte to.
SH

info PRE BIRMOVANCOV

46. týždeň
14. november 2021

V piatok je mládežka. Na mládežke sedíme po
skupinkách, nie po triedach. Plníme úlohy DOM NA
SKALE.
SH

Informačný list farnosti Novoť

SVIATOSŤ KRSTU PRIJALA
13. november 2021 Sofia Vrábľová

Nech Pán Boh posilňuje rodičov, aby ju dobre vychovali.

VÝSLEDKY VOLIEB DO
HOSPODÁRSKEJ RADY FARNOSTI

Dňa 7. novembra 2021 sa uskutočnilo hlasovanie do
Hospodárskej rady farnosti Novoť. (289 platných
hlasovacích lístkov, 8 neplatných) HRF bude pre
obdobie nasledujúcich 5 rokov v tomto zložení:

farár, (toho času Štefan Hrbček), Viktória Vlčáková,
ekonómka, Dušan Jendrašík, Milan Jakubjak,
Stanislav Mikolajčík, Jozef
Florek, Mária
Kondelová, Jozef Šimiak, Anton Pidík.
Všetci členovia hospodárskej rady pri svätej omši
21.11.2021 o 10:30 verejným spôsobom zložia sľub
pred svojim farárom a cirkevnou obcou, že zverenú
úlohu budú vykonávať svedomite, čestne a
zodpovedne. Ak niekto bude chýbať, tak tento sľub
urobí na prvom stretnutí HRF.
Hospodárska rada si na prvom stretnutí zvolí
spomedzi svojich členov tajomníka, ktorý bude
pomáhať farárovi pri organizovaní činnosti
hospodárskej rady.
Ďakujem bývalým členom HRF za čas a energiu
venovanú zveľaďovaniu našej farnosti a verím
v dobrú spoluprácu s HRF v novom zložení.
SH
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

O TOM DNI A O TEJ HODINE
NEVIE NIK ...
Na

konci liturgického roka častejšie počúvame
Ježišove slová, týkajúce sa pripravenosti na smrť, na
druhý Kristov príchod, na posledný súd a záver
ľudských dejín.

Všimnime

si, prosím, spôsob, akým sú tieto veci
podané v Evanjeliách. Z Ježišových úst zaznievajú
jasné pozvania k osobnému vzťahu s Bohom, k
morálnemu životu a k viere vo večný život. Toto
všetko je obsiahnuté vo výzve BEDLITE.

Tieto

state z evanjelia majú úžasnú hĺbku, lebo
napriek tomu, že vyzývajú ľudí na bdelosť
a pripravenosť, neobsahujú v sebe rétoriku strachu,
alebo hľadanie východiska cez špekulatívne
kalkulácie.

Ak sa ľudia príliš zaoberajú rôznymi predpoveďami
konca sveta, poslednými varovaniami a celé je to
zaobalené strachom, je to jasný ukazovateľ, že tu
chýba viera opierajúca sa o Božie zjavenie.

Táto oblasť sa dokonca môže stať veľmi šikovným

nástrojom v rukách Zlého, aby pod rúškom
náboženskosti
presmeroval
pozornosť
ľudí
k falošným proroctvám a aby míňali energiu na
výpočty o konci sveta, kalkulácie, či senzácie, ale Boh
tu nemá miesto.

Sústreďme

sa na to jediné, čo je potrebné, a to je
život v zhode s Božou vôľou.
SH

SLOVO MEDZI NAMI

15. – 21. november 2021
Pondel.
18.00
6:30
Utorok
18:00
6:30
Streda
18:00
6:30
Štvrtok
18:00
6:30
Piatok
18:00

Na česť Ducha Svätého (SH) OTP
ZBP pre deti a vnúčatá č. 879 (SH) OTP
Za + rodičov Smolárových a ich rodičov
a + manžel č. 751(RH) Očk.
Poď. za 30 r. života a ZBP pre rodinu
č. 292 (RH) Očk.
Poď. za 87 a 82 r. života a ZBP pre rodinu
č. 199 (SH) OTP
+ Štefan Prokop (20 r.) a ZBP pre rodinu
č. 442 (RH) Očk.
Za + z rodín Michlík a Jakubjak č. 36 (SH)
OTP
Poď. za 36 r. manželstva a ZBP pre rodinu
č. 265 (RH) Očk.
Poď. za 50 r. manželstva č. 515(SH) OTP
sv. omša LEN pre birmovancov a r. č. 515

7:00
Sobota
16:00
7:00
8:30
Nedeľa
10:30

Poď. za 45 r. manželstva a ZBP pre deti
a vnúčatá č. 170 a 32 (RH) Očk.
Poď. za 50 r. manželstva Albín a Jozefína
a ZBP pre deti a vnúčatá č. 220 (SH) OTP
Poď za 40 r. manželstva Jozef a Mária
a ZBP pre rodinu č. 479 (RH) Očk.
Na úmysel celebranta (RH) Očk.
Služba lektorov skupina č. 2
Za Boží ľud (SH) OTP Obetné dary 4

COVID OPATRENIA

Základ: 1 osoba na 25 m2 = 17 ľudí
OTP: 1 osoba na 15 m2 = 28 ľudí
Kompletne zaočkovaní: 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

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

Pon

Féria

Uto

Féria
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Spomienka na sv. Alžbetu Uhorsku,
rehoľníčku

Štv

Féria

Pia

Féria

Sob

Spomienka na Pannu Máriu

Ned

SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA
34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ÚPLNÉ ODPUSTKY
Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu,
Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Krista
Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné
odpustky.

RODINA NEPOŠKVRNENEJ

Časopis
na rok 2022 si môžete objednať do
30.11.2020 u Márie Kuchťákovej č. 993. Ročné
predplatné je 5€.

POZVANIE K MODLITBE

17. november je deň pracovného pokoja a spomienka
na Nežnú revolúciu. Ľudia na Slovensku si už zvykli
v tento deň usporiadať nejaký ten štrajk a za
posledné roky vidíme, že to nemalo obsah a ani
účinok. My, veriaci ľudia a kresťania, sme pripravení
zapojiť sa do rozumného štrajku, ale omnoho
dôležitejšie je, aby sme sa prihovárali pred Bohom za
náš národ, za pozdvihnutie morálky a za
presadzovanie spravodlivých zákonov. Z tohto
dôvodu chcem pozvať vás, milí rodáci, Novoťania,
k spoločnej modlitbe ruženca svetla na Modlovku
17.11.2021 o 19:00hod. Prineste si prosím so sebou
svetlo v akejkoľvek podobe.
Petra Poletová

blíži sa koniec roka, a aj koniec predplatného nášho
časopisu na rok 2021. V roku 2022 sa cena časopisu
nemení, teda za 12 čísel aj s poplatkom za poštovné na
rok 2022 je 13 €. Prosím, aby ste mi oznámili, ak
nechcete v roku 2022 už odoberať uvedený časopis, a
tonajneskôr do 20. novembra 2021 osobne, alebo na
čísle 0907 385675, aby som nemusel platiť
neobjednané počty.
Štefan Kolenčík

ČASOPIS RUŽENEC

v roku 2022 sa cena nemení, teda za 12 čísel aj s
poplatkom za poštovné na rok 2022 je 6 €. Prosím, aby
ste mi oznámili, ak nechcete v roku 2022 odoberať
uvedený časopis. Oznámte mi to do 20. 11. 2021 osobne,
alebo na čísle 0907 385675, aby som nemusel platiť
neobjednané počty. Prajem vám požehnaný záver roka s
ružencom v ruke.
Štefan Kolenčík

BOJ PROTI HLADU

Vincentská
rodina
organizuje
15.
ročník
celoslovenskej zbierky boj proti hladu na pomoc
chudobným na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku,
Ukrajine a na Slovensku. Haiti a Honduras sú dve
najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. Väčšina
ľudí tu trpí extrémnou chudobou. V Rusku, Ukrajine a
Albánsku pôsobia misionári vincentskej rodiny zo
Slovenska, preto ich projekty môžeme priamo
podporiť. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu aj v
našej krajine, vincentínska rodina podporuje cez túto
zbierku aj projekty na Slovensku. Iné spôsoby pomoci
sú na stránke www.bojprotihladu.sk, a tiež na letáku,
ktorý je v kostole na stolíku. V našej farnosti bude
prebiehať táto zbierka v nedeľu 21.11.2021
kúpou medovníkových srdiečok. Potom ešte počas
týždňa bude možné prispieť na túto zbierku do
pokladničky, ktorá bude v kostole na stolíku. V
sobotu 27.11.2021 na sviatok Panny Márie zázračnej
medaily ukončíme túto zbierku. Vyzbieraný finančný
príspevok odošleme sestrám vincentkám. Všetkým
darcom Pán Boh odplať!"
Katarína Súkeníková

