Výchova detí – VEDA aj UMENIE
Väčšina tém, o ktorých som písal na tomto mieste sa
nedotýka priamo odovzdávania viery; pokiaľ
nepočítame čnosť nábožnosti. Dnes dozrel čas na
tému rodinná katechéza. Pre tých, ktorým to veľa
nehovorí krátke vysvetlenie: katechéza znamená, že
rodičia ohlasujú svojim deťom základné pravdy viery.
Etymologicky rovnaký základ má aj slovo
katechizmus.
Katechéza vychádza z Biblie, ale prispôsobuje sa
veku a chápaniu detí. Je úplne normálne, že
v katechéze musia byť niektoré veci zjednodušené.
Dôležité je, aby bola zachovaná pointa. Uvediem
príklad: pri stvorení sveta treba poukázať na Boha –
Stvoriteľa, že človek bol stvorený v stave prvotnej
svätosti je vyjadrené obrazne, že sa prechádzal
s Bohom. A takto môžeme pokračovať cez všetky
dôležité miesta starého zákona až k Ježišovi, ktorý je
centrom katechézy.
Po Druhom vatikánskom koncile sa dáva väčší dôraz
na to, čo platilo aj predtým, že rodičia sú prvými
ohlasovateľmi a svedkami viery pre vlastné deti.
Žijeme v luxusnej dobe, kedy máme na výber veľké
množstvo už pripravených katechetických pomôcok
ľubovoľného formátu a vekového určenia, od knižnej
formy, cez rôzne omaľovánky, komiksy alebo aj
audio-vizuálne katechézy. Stačí si len zadovážiť tieto
pomôcky, nájsť si čas a venovať sa svojim deťom.
Toto je asi achilova päta katechézy, prečo tak často
zlyháva. Rodičia si nevedia vyhradiť kvalitný čas na
rodinnú katechézu, a pritom by stačila možno
polhodina alebo hodina do týždňa. Samozrejme, že
katechéza sa odohráva aj „za pochodu“, keď rodičia
musia odpovedať na 1000000 „prečo?“ alebo, keď ide
rodina do kostola, na adoráciu, na cintorín, na púť
alebo sa stretne pri modlitbe. Tu by som chcel
zdôrazniť, že by sme sa nemali spoliehať iba na tú
katechézu za pochodu alebo na školskú katechézu.
Naozaj si treba vyhradiť čas pre rodinnú katechézu,
mať v tom určitú pravidelnosť (napríklad v nedeľu
poobede) a aj vytrvalosť.
SH

info PRE BIRMOVANCOV

27. týždeň
3. júl 2022

Cez

prázdniny nebudem dávať informácie pre
birmovancov, lebo nebudeme mať stretnutia, brigády
ani iný pravidelný program. Ku koncu prázdnin si
prosím všimnite, či vo FARNIKU alebo na WEB
stránke už nebudú nejaké informácie pre vás.
V tomto čase môžete otestovať sami seba, ako vyzerá
opravdivosť vášho vzťahu s Bohom, či dokážete byť
verný vytrvalý v osobnej modlitbe a skúmajte sami
seba, ako vyzerá vaše prežívanie liturgie (napr.
nedeľnej svätej omše), čítanie Svätého Písma a všetko
ostatné, čo tvorí náš vzťah s Bohom.
Odporúčam vám aby ste sa modlili napríklad
desiatok svätého ruženca: „Ježiš, ktorý nám zoslal
Ducha Svätého“, a pri tejto modlitbe uvažujme nad
tým, čo zažili apoštoli na Turíce, a pripravujeme sa na
osobné prijatie Ducha Svätého.
SH

ZRNKO MÚDROSTI
Nulla dies sine linea.
Žiadny deň bez ťahu štetcom.

Apelles

bol grécky maliar z 2. polovice 4. storočia
pred Kristom. Je považovaný za najvýznamnejšieho
maliara celej antiky.
Plínius sa zmieňuje, že tento maliar sa riadil vyššie
uvedeným zrnkom múdrosti a preto stihol vytvoriť
veľké dielo. My si túto vetu môžeme prispôsobiť na
naše vlastné potreby, v oblastiach, kde chceme niečo
dosiahnuť. Napr.: kondícia – žiadny deň bez cvičenia,
vzdelanie – žiadny deň bez štúdia a podobne.
Aby sme budovali vzťah s Bohom, pre všetkých mám
návrh: „Žiadny deň bez modlitby“.
SH
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Novoť
č.: 1005, 029 55 Novoť
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JASAJ BOHU, CELÁ ZEM
Všetky žalmy majú duchovnú hĺbku, sú oslavou
Boha, podnetom a inšpiráciou pre našu modlitbu.
Dnešný žalm patrí medzi moje obľúbené, a preto
vám ponúkam
zamyslenie nad niekoľkými
veršami Žalmu 66

Poďte a pozrite na Božie diela...
Pozvanie, ktoré dáva autor tohto

žalmu vyplýva z
obdivu Božieho diela. Možno je nadchnutý krásou
prírody, veľkosťou vesmíru alebo skúsenosťou, že
Boh sa stará o svoj ľud, ktorý v neho verí, a ktorý sa
mu klania.

Poďte sem a počúvajte ctitelia Boží...
V žalme ďalej nasleduje skrátenou

formou
spomienka na najväčšie prejavy Božej starostlivosti
počas putovania z egyptského otroctva na slobodu.
Pripomínanie si Božích skutkov z minulosti má
posilňovať nádej v rovnakú Božiu starostlivosť aj do
budúcnosti. Takéto prežívanie viery je prítomné
v mnohých starozákonných spisoch, a aj v tradícií
židovských sviatkov.

A čo ďalej ?
Záver tohto žalmu je znova pozvanie, aby sa jasavá
radosť žalmistu rozšírila aj medzi ostatných ľudí,
lebo Boh prijíma a počúva naše modlitby, a
preukazuje nám svoje milosrdenstvo.
SH

LAVIČKY PRI KOSTOLE
4. - 10. júl 2022
Pondel.
18.00
7:00
8:30
Utorok
10:30
9:30
Streda
18:00
6:30
Štvrtok
18:00
6:30
Piatok
18:00
7:00
Sobota
15:00
7:00
8:30
Nedeľa
10:30

ZBP pre rodinu č. 55 (RH)
Na úmysel celebranta (RH)
Poď. za 40 rokov manželstva a ZBP pre
rodinu č. 360 (RH)

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

Pon

Féria
Večerná sv. omša je z nasledujúcej slávnosti

Uto

slávnosť SV. CYRILA A METODA,
SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

+ Alojz Bartoš a UP č. 503 (SH)
+ Vladimír (15 r.) a + rodičia Bartoš
a Blahút č. 146 (SH)

Str

sv. Márie Goretti, panny a mučenice,
ľubovoľná spomienka

Štv

Féria

+ Milan (1 r.) a ZBP pre rodinu č. 100
(RH)
ZBP pre rodinu č. 348 (SH)

Pia

Féria

Sob

Preblahoslavenej Panny Márie,
spomienka

Ned

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

+ Karol a Angela Tropek (30 výr.)
a + Emília č. 982 (RH)
+ rodičov (25 r.), + brat a sestra, poď. za
uzdravenie brata a ZBP pre rodinu č. 673
(SH)
Poď. za 70 r. života Mária a ZBP pre
rodinu č. 1038 (RH)
Poď. za 50 r. života a ZBP pre rodinu
č. 157 (SH)
Mário Jankola a Eva Bystričanová
Sobáš bez sv. omše (Anton Durčák - AD)
Poď. za 50 r. života a ZBP pre rodinu (RH)
+ Jozefína Račáková a ÚP a za zdravotníkov, ktorí sa o ňu starali č. 962 (AD)
Služba lektorov skupina č. 2
Za Boží ľud (SH)

Obetné dary 5

Apoštolská nunciatúra na Slovensku oznamuje, že Svätý
Otec František vymenoval za nového apoštolského
nuncia v Slovenskej republike J. Ex. Mons. Nicolu
Girasoliho, tituálneho arcibiskupa Egnazia Appula a
doterajšieho apoštolského nuncia v Peru.

SV. OMŠE PRE MAMIČKY

sú určené pre mamičky s kočíkmi a malými deťmi,
a pre starších ľudí, ktorí zo zdravotných dôvodov
nemôžu byť v kostole.

MANŽELSTVO CHCÚ PRIJAŤ
Radovan Veselovský, syn Ľubomíra a + Gabriely
rod. Žatkuľákovej, bývajúci v Novoti a
Monika Polťáková, dcéra Dušana a Aleny rod.
Janoľovej, bývajúca v Zákamennom, druhýkrát
* * * * * * * * *
Patrik Kolenčík, syn Pavla a Beaty, rod.
Krochmaľovej, bývajúci v Novoti a
Barbora Blahútová, dcéra + Vladimíra a Justíny rod.
Bartošovej, bývajúca v Novoti, druhýkrát
* * * * * * * * *
Mário Jankola, syn Vladimíra a Danuše, rod.
Pavlákovej, bývajúci v Huline (CZ) a
Eva Bystričanová, dcéra Štefana a Marty rod.
Bolekovej, bývajúca v Novoti, tretíkrát
Manželské prekážky prosíme nahlásiť na farskom úrade.

Milé

mamičky, srdečne Vás pozývame na „MAMA
omše“, ktoré budú počas prázdnin každú stredu o
9:30 v kostole. Tieto sväté omše sú určené
predovšetkým nám mamám s malými deťmi, keďže si
tiež potrebujeme oddýchnuť a načerpať z Otcovej
prítomnosti.
Na MAMA omšiach sú vítané aj naše deti, i tie, ktoré
sa ešte len učia správaniu na svätej omši, preto sa
nebojme a privádzajme ich k Bohu. Veď sám Ježiš
povedal: " Nechajte maličkých prichádzať ku Mne!'' 
Ak bude medzi mamičkami záujem, môžeme po
svätej omši pokračovať spoločnou hrou či
rozhovormi. Je to skúšobný formát pastoračného
podnetu, takže čas sv. omše sa môže posunúť podľa
názoru zúčastnených. Tieto prázdniny bude nápady
„čo po sv. omši“ prinášať Petra Mikolajčíková. Na
konci prázdnin to zhodnotíme a v prípade pozitívnej
skúsenosti pokračujeme aj na ďalší rok.
pastoračná rada a Petra Mikolajčíková

VÝŠINY
Na

budúcu nedeľu 10. júla 2022 o 14:00 hod.
pôjdeme na rozjímavý výstup na Malý kopec. Hlavná
myšlienka tohto výstupu je vrch Moria. Tento výstup
bude viesť náš rodák Anton Durčák. Stretneme sa pri
vodnej nádrži na Podkopci. Autá a bicykle necháme
na tomto mieste a spoločne vystúpime na „vrch
MORIA“. Môžete sa na to pripraviť tak, že si prečítate
22. kap knihy Genezis.
pastoračná rada a SH

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

nie je
prikázaný sviatok, ale odporúčam, aby sme boli
ohľaduplní a nekonali práce, ktoré by mohli
vyrušovať tých, ktorí chcú tento deň svätiť.
podľa direktória
Všetci ste dnes srdečne pozvaní na syrové slávnosti

NOVOTSKÁ HRUDKA

