Výchova detí – VEDA aj UMENIE
Obdivujeme

ľudí, ktorí niečo dosiahli, napríklad
vzdelanie, spoločenské postavenie, športové
úspechy alebo jednoducho čoho sa chytia, to sa im
podarí.
A niekedy povieme: „Títo ľudia majú šťastie.“ Toto
tvrdenie však nie je celkom spravodlivé, pretože za
dosiahnutými úspechmi treba vidieť aj pevnú vôľu,
odriekanie a prekonávanie ťažkostí. Potrebujeme si
už počas výchovy cvičiť vôľu, aby sme sa v živote
dokázali chlapsky postaviť k rôznym prekážkam a
výzvam a dokázali z nich vyťažiť niečo dobré.
Človek, ktorý si počas výchovy nevypestoval pevnú
vôľu sa v živote veľmi rád stavia do pozície trpiteľa
a vyznáva filozofiu fatalizmu (že za všetko môžu
nepriaznivé okolnosti, že má proste smolu
a podobne).
Cirkev nám ponúka aj niekoľko pomerne
jednoduchých prostriedkov na posilňovanie svojej
vôle, napríklad: pôstna disciplína, prekonávanie
lenivosti, odmietanie fatalizmu alebo determinizmu.
Determinizmus tvrdí, že všetko je dopredu dané, a
my to nemôžeme reálne ovplyvniť. Cirkev sa nikdy
neprikláňala k takejto filozofii, ale naopak,
vyznávala princípy ľudskej slobody a zvrchovanosti
ľudského konania.
Na posilňovanie vôle veľmi odporúčam zachovávať
denný režim, ukončiť rozrobenú prácu, v dôležitých
veciach mať jasnú víziu a smerovať svoje úsilie na jej
dosiahnutie.
SH

Otec,

DEŇ OTCOV

Tvoje povolanie je veľké a dôležité. Si
ochrancom manželky a detí, dávaš chlieb na rodinný
stôl a tvoje mozole sú dôkazom lásky pre svojich
najbližších.
Ak rešpektuješ Boha, stávaš sa
prameňom požehnania pre celú svoju rodinu
a stávaš sa kňazom v rodinnej cirkvi. Otec, patrí Ti
úcta, vďaka a obdiv.
SH

info PRE BIRMOVANCOV
Minulý týždeň sme si hovorili o modlitbe a Svätom
Písme. Z týchto posledných dvoch tém už nebude
pracovný list, ale snažte tieto veci dostávať do praxe.
DOM NA SKALE pokračuje až do prázdnin. V piatok
a v sobotu budú skúšky na fare. Na skúšky sa treba
zaregistrovať. Odhadujem, že v stredu večer už bude
registrácia dostupná na farskej stránke v časti
„sviatosť birmovania“.

OVOCIE MODLITIEB - POKRAČOVANIE
Boli ste na prijímacích pohovoroch do
kňazského seminára. Skúste čitateľom nášho
farského časopisu priblížiť ako to prebieha.
Prvý krát sme boli v Spišskej Kapitule cez víkend.
Doobeda sme mali psychologické testy a poobede
rozhovory s predstavenými kňazského seminára. Vo
voľnom čase sme sa zoznamovali s priestormi
seminára a s bohoslovcami.
Druhý krát sme boli jeden deň a to sme doobeda
písali slohovú prácu a hneď po nej vedomostný test
zo Svätého písma, Katechizmu a zo súčasného
prehľadu o dianí v Katolíckej cirkvi. Poobede nám
oznámili výsledky.
Šesť rokov kňazskej formácie je dlhá a náročná
cesta nielen z hľadiska štúdia, ale i ľudského a
kresťanského dozrievania. V mene našej farnosti
Vás, Matúš, môžem ubezpečiť o modlitebnej
podpore. Prajeme Vám a vyprosujeme Božie
požehnanie a ochranu našej nebeskej matky
Panny Márie.
Ďakujem za rozhovor. 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
Zaopatrenie zomierajúcich: 0950 626 642

účet: SK62 0900 0000 0000 5417 9595

25. týždeň
19. jún 2022
Informačný list farnosti Novoť

OVOCIE MODLITIEB ZA
DUCHOVNÉ POVOLANIA
Pre našu farnosť mám radostnú správu,
ktorú už môžem zverejniť.
Do kňazského seminára v Spišskom
Podhradí v Spišskej Kapitule a sa hlási náš
farník a dlhoročný miništrant Matúš Palárik.
Pri tejto príležitosti mu položím niekoľko otázok,
aby sme ho na začiatku jeho formácie ku kňazstvu
trošku lepšie spoznali.
Mnohí vaši spolužiaci už dávno prestali
miništrovať a zaoberajú sa úplne inými vecami.
Vy ste však zotrvali v tejto službe nepretržite.
Môžeme už v tomto vidieť vaše smerovanie ku
kňazstvu?
Určite áno, pretože svätá omša a miništrovanie mi
dodávaju silu do každodenného života a napĺňajú ma
pokojom.
Pochádzate z kresťanskej a praktizujúcej rodiny.
Ako zobrali rodičia a súrodenci správu o tom, že
sa hlásite do kňazského seminára?
Nebolo to rozhodnutie zo dňa na deň. Doma sme sa o
povolaniu ku kňazstvu už viackrát rozprávali, preto
neboli až tak veľmi zaskočení.
(článok má pokračovanie v strednom stĺpčeku)

20. – 26. jún 2022
Pondel.
18.00
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6:30
Štvrtok
18:00
6:30
Piatok
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7:00
8:30
Nedeľa
10:30

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

Pon

Na česť Ducha Svätého (RH)
ZBP pre rodinu č. 349 (RH)

Uto
Str

+ otec a ostatní + z rodiny č. 606 (SH)
detská sv. omša
+ rodičov Vlčákových a Durčákových
a + brat Kamil č. 32 (RH)
+ Emil Kondela ( 30 r.) a + z rodiny č.
910 (SH)
ZBP pre deti, vnúčatá a rod.č. 233 (SH)
ZBP pre rodinu č. 859 (RH)
ZBP pre rodinu č. 169 (RH)
+ Marta Kovalčíková (1 r.) a + Jozef
č. 1037 (SH)
Poď. za 70 r. života a ZBP pre rodinu
č. 739 (RH)

Štv

NARODENIE SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA,
Slávnosť

Pia

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO,
Slávnosť

Sob

Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej
Panny Márie, spomienka

Ned

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ODMENU ZA PRVÉ PIATKY

si môžete vyzdvihnúť po detskej sv. omši 22. júna
2022. Deti, ktoré zberali podpisy na biele kartičky,
si môžu odmenu vyzdvihnúť po detskej sv. omši
22.6.2022, aj keď nemajú plnú kartičku.
RH

Sobáš so sv. omšou
Tomáš Fujko a Lenka Vlčáková (SH)
+ rodičov, manžela a syna a ZBP pre
rodinu č. 452 (RH)
Na úmysel celebranta (RH)

ODPUSTKY
Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní
modlitby Najmilší Ježišu, predpísanú na slávnosť
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, môže získať za
obvyklých podmienok úplné odpustky.

Služba lektorov: skupinka č. 3

Na úmysel celebranta (RH)

26. júna 2022 sv. omšu s úmyslom za boží ľud farnosti Novoť budem slúžiť vo farnosti Horná Ždáňa.
SH

Zbierka na

DOBROČINNÉ DIELA SV. OTCA

sa bude tento rok konať v nedeľu 26. júna 2022.
biskupský úrad

NA DETSKÚ SV. OMŠU NAKRESLI
Ježišov zázrak, ako uzdravil chorého.

Féria
Spomienka na sv. Alojza Gonzágu,
rehoľníka
Féria
Večerná sv. omša je z nasledujúcej slávnosti

SVIATOSŤ KRSTU PRIJALI

11. jún 2022 Sebastián Štepančík
18. jún 2022 Richard Kondela
Anna Jakubjaková
19. jún 2022 Lujza Nodžáková
Barbora Polťáková

Nech Pán Boh posilňuje rodičov, aby ich dobre vychovali.

V pondelok po večernej sv. omši sa
odovzdávajú rovnošaty z prvého sv. prijímania

DEŇ RODINY - POZVÁNKA
Srdečne vás pozývame osláviť DNES deň rodiny v
našej farnosti. Tešíme sa, že aktuálna situácia nám
dovoľuje sa navzájom stretnúť vo väčšom počte, a
preto sa všetci „nad(ý)chnite“ a príďte osláviť tento
deň spolu s nami. Akcia sa bude konať dnes na
futbalovom ihrisku v časti Podkopec v čase od 13:00
– 17:00hod.
Čaká na vás pestrý program (viď plagáty) a
pohostenie (guláš a iné dobroty). Šikovné gazdinky
môžu ako tradične priniesť chutný koláčik.
Doležité informácie
Registrácia bude od 13:00 – 15:30 hod.
Každá zaregistrovaná rodina môže byť zaradená do
žrebovania o skvelé ceny.
V areáli ihriska nebude možné parkovať!!! Na
parkovanie využite priestor pred obchodom Jednota
alebo pred budovou škôlky.
Tešíme sa na všetkých, malých i veľkých.
ORGANIZAČNÝ TÍM DR

SVIATOSŤ MANŽELSTVA PRIJALI
19. júna 2022

Ján Palárik a Helena Vojtkuľáková
Sprevádzajme novomanželov modlitbami

MANŽELSTVO CHCÚ PRIJAŤ

Mário Jankola, syn Vladimíra a Danuše, rod.
Pavlákovej, bývajúci v Huline (CZ) a
Eva Bystričanová, dcéra Štefana a Marty rod.
Bolekovej, bývajúca v Novoti, prvýkrát
* * * * * * * * *
Tomáš Fujko, syn Pavla a Eleny, rod. Cisárikovej,
bývajúci v Štiavniku a
Lenka Vlčáková, dcéra Martina a Marty rod.
Pidičákovej, bývajúca v Novoti, tretíkrát
* * * * * * * * *
Manželské prekážky prosíme nahlásiť na farskom úrade.

