7. október 2018
Dekalóg pokoja pápeža
Jána XIII.
Iba dnes – vynasnaţím sa
preţiť deň bez toho, ţe by
som chcel naraz vyriešiť
problém svojho ţivota.
Iba dnes – dám si veľmi záleţať na svojom vystupovaní
– na jemnosti spôsobov. Nikoho nebudem kritizovať, ba
ani len nezatúţim druhých
opravovať či polepšovať…
iba seba samého.
Iba dnes – budem šťastný s vedomím, ţe som stvorený pre šťastie… nielen na druhom svete, ale uţ na
tomto.
Iba dnes – prispôsobím sa okolnostiam a nebudem
chcieť, aby sa okolnosti prispôsobovali mojim prianiam.
Iba dnes – desať minút zo svojho času venujem dobrému čítaniu. Ako je potrava nevyhnutná pre ţivot
tela, tak je dobré čítanie potrebné pre ţivot duše.
Iba dnes – vykonám nejaký dobrý skutok a nikomu o
tom nebudem rozprávať.
Iba dnes – robím niečo, do čoho sa mi nechce. Keby
som sa cítil byť niečím dotknutý, urobím všetko pre
to, aby to nikto nezbadal.
Iba dnes – urobím si presný program dňa. Moţno sa
ho nebudem celkom drţať, ale urobím si ho. A budem
sa chrániť dvoch ziel: unáhlenosti a nerozhodnosti.
Iba dnes – aj keby okolnosti ukazovali presný opak,
budem pevne veriť, ţe dobrotivá Boţia prozreteľnosť
sa o mňa stará tak, ako keby okrem mňa nebolo na
svete nikoho.
Iba dnes – nebudem sa báť. A najmä sa nebudem báť
tešiť sa zo všetkého, čo je krásne, a veriť v dobro.
Mám moţnosť po celý deň robiť dobre. Mohlo by ma
znechutiť, keby som si myslel, ţe dobro musím
presadzovať po celý ţivot.

Časopis HLASY z domova a misií na rok 2019 je
moţné objednať do 5.XI.2018 u M. Subjakovej. Ročné
predplatné je 12 eur.
V piatok 12.10.2018 bude po večernej sv. omši
stretnutie lektorov. Pozývame teda tých, ktorí uţ
čítavajú a čítavali v kostole pri sv. omšiach, ale taktieţ
tých, ktorí by chceli začať. Na stretnutí si povieme
niekoľko základných zásad správneho čítania lekcie, ale
hlavne si chceme nanovo urobiť rozpis skupín, ktoré sa
striedajú v čítaní v nedele a sviatky. Aj toto je moţnosť
ako sa aktívne zapojiť do ţivota cirkvi, tak sa nebojme
túto moţnosť vyuţiť a aj takýmto spôsobom napĺňajme
poslanie kresťanov, ktorí svoju vieru ţijú v sluţbe Bohu
a ľuďom , v sluţbe jeho svätej cirkvi.
V prípade nevoľnosti počas sv. omše je moţné vyuţiť
tlakomer, ktorý je v sakristii kostola.
Rodina nepoškvrnenej ponúka stolový kalendár na rok
2019. Zakúpiť si ho môţete vzadu v kostole za cenu
1,50,-eur.
Počas októbra sa sv. ruženec pred večernými sv.
omšami budú modliť ţiacinašej školy. Tento týţdeň
poprosíme : V pondelok ţiaci 4. ročníka, v utorok ţiaci
5.A, a v stredu ţiaci 6.A. V piatok sa vţdy modlia
birmovanci.
———————————————————————Spovedá sa 9 ročný chlapec:
-Poţiadal som manţelku svojho blíţneho.
-Čoţe?
-Niee, roztrhol som si nohavice a bál som sa, ţe doma
dostanem výprask, tak som poţiadal manţelku nášho
suseda, aby mi to zašila. :)
Rímskokatolícky farský úrad Novoť
tel.: 043 5590 230; +421950 626 642
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N ov ot s ký ž ur ná l

Dovolím mu to?
V Evanjeliu stretávam Jeţiša s jeho protivníkmi, ktorí
hľadajú novú taktiku, aby mohli nájsť „slabinu― alebo
rozpor v jeho učení. Akokoľvek sa ho snaţili dostať do
úzkych, nepomohlo im to. Jeţiš presunul dôraz z Mojţišovej autority na Boţiu autoritu a z polohy toho, čo
zákon dovoľuje nato, aký je zámer s manţelstvom v
Boţom pláne!
Dôleţité pre mňa je, v ktorom „tábore― sa nachádzam
ja a čo si ja myslím o tejto dnes tak naliehavej
„problematike― nerozlučiteľnosti manţelstva. Čo Boh
spojil, nech človek nerozlučuje. Jeţišove slová sú jednoznačné. Stabilita manţelstva je nesmierne dôleţitá
pre budúcnosť rodín, pre deti, ale aj pre samotnú spoločnosť, v ktorej ţijú. Tieto slová mi môţu znieť veľmi
nepríjemne hlavne vtedy, keď som zakúsil trpkú príchuť rozchodu, rozvodu alebo vtedy, keď ja alebo nejaký člen rodiny ţije v rozbitom manţelstve. Jednou vecou som si však istý. Či uţ ţijem v manţelstve, som
slobodný, či rozvedený, všetci do jedného potrebujeme
zakúsiť Boţie uzdravenie. Ľudské zranenia môţe
„zahojiť― iba nekonečná Boţia láska. Boh kaţdého túţi
objať a poţehnávať tak, ako otec svoje deti. Dovolím
mu to?

Za rodičov Wursterových

18:00

Poď. za 50 a 55 r.ţ., za rodinu a vnúčatá

14:00

Poď za 55 r.ţ. a BP pre č. 473

18:00

+ rodičov Črchlanových, Kosmeľových
a Bugajových

06:30

+ rodičia Ján a Helena Pidíkoví a + brat
Ján č. 337

18:00

+ rodičia a manţel č. 779

06:30

V Cirkvi sme privítali:
Adela Jendrašíková (*14.9.2018)
Kristína Kyrczová (*19.9.2018)
...nech je ich život Bohu na slávu, svetu na
osoh, rodičom na radosť a im samým na
spásu.
Rodinu si založili:
Stanislav a Jana Kasajovci
Prajeme im veľa Božieho Požehnania
na spoločnej ceste životom...
OHLÁŠKY

+ manţel Albín, + rodičia Hujčákoví,
Serdeloví, + súrodenci č. 1017

18:00

+ brat Severín a účast. pohrebu č. 168

07:00

Poď. za dar ţivota a B. sprevádzanie z
č. 445

07:00

+ rodičia Vavriňákoví č. 979

08:30

Za Boţí ľud

10:30

Marek Nodţák, syn rodičov Štefana a Marty r. Poletovej
narodený v DK, bývajúci v Novoti
a Monika Kubernátová, dcéra rodičov Františka a Anny
r. Kubisovej, nar. v RK, bývajúca v Komjatnej
Ján Serdel, syn rodičov + Albína a Kristíny rod.
Bruníkovej, nar. v DK, bývajúci v Novoti,
a Ľubomíra Mikolajčíková, dcéra rodičov Štefana a Oľgy
r. Tomašákovej, nar. v DK, bývajúca v Novoti

PONDELOK

06:30

UTOROK

Za zdr. a BP pre rod. a za duše v očistci
č. 793

STREDA

18:00

ŠTVRTOK

Za ruţencové spoločenstvo pátra Pia

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

PIATOK

06:30

FÉRIA

FÉRIA

FÉRIA

SV. JÁN XXIII., PÁPEŢ
SPOMIENKA

FÉRIA

SOBOTA

Za duše v očistci, za duch. otcov, deti a
vnúčatá z č. 820

8.-14. október
2018

PANNY MÁRIE V SOBOTU
SPOMIENKA

NEDEĽA

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

8.-14. október 2018

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA

Lektorská služba (nedeľa, prikázaný sviatok) - skupina: I

