4. januára 2015

FARNÍK

-

Koncoročná správa
2013
Krsty
45
Sobáše 18
Pohreby 24

2014
55(21masc,34fem)
17
19(11masc,8fem)
( 14prov,5nonprov)
Počet sv. prijímaní: 103 000
Počet obyv. a vierovyznanie:
3 513 celkový počet (1762m, 1751f)
3 499 rímskokatolíkov
8 evanjelikov a. v.
6 gréckokatolíkov

Poďakovanie:
- p. kostolníkovi a pani kostolníčke za
-

-

svedomitú a dobre vykonanú službu
FHR za spoluprácu a pomoc pri realizovaní
tohtoročných aktivít, sponzorom,
dobrovoľníkom pri realizácií prác v kostole,
na kostole a pri kostole, urobilo sa mnoho
prác a opráv za dva týždne, čo je možné iba
pri ochote veriacich, taká akcia sa dá
realizovať naozaj iba v pár farnostiach
diecézy, ušetrilo sa veľa peňazí vďaka
sponzorstvu a bezplatným brigádam z Vašej
strany, ešte raz všetkým Pán Boh zaplať
Ženám za upratovanie farských priestorov,
ženám za upratanie a zariadenie priestoru vo

-

veži pod schodiskom, Vám všetkým
veriacim za činnosť a dary v akejkoľvek
forme, ktoré zabezpečujú chod farnosti
a posväcovanie členov tejto farnosti
lektorom a mimoriadnym rozdávateľom sv.
prijímania za podávanie Pána Boha v slove
a Eucharistii
animátorom za obetovanie času a síl pre
formovanie a spásu detí a mládeže tejto
farnosti, p. katechétke za pastoračné aktivity
s deťmi a mládežou, p. zástupkyni
Kobelovej za vedenie spevu pri sv. omšiach
za účasti detí a za iné pastoračné aktivity
miništrantom za službu pri bohoslužbách
organistom a speváckym zborom za
hudobné a spevácke doprevádzanie oslavy
Boha pri bohoslužbách
p. kaplánovi za kňazskú a inú službu
vedeniu ZŠ, obce, pracovníkom pošty a DD
za pomoc a spoluprácu
spoločenstvám a hnutiam za duchovnú
aktivitu pre dobro farníkov

-

-

-

Nedostatky:
- Opäť treba nutne zopakovať: Muž a žena,
ktorí spolu žijú v spoločnej domácnosti, ale
bez cirkevného manželského zväzku,
a pritom nič nebráni tomu, aby sa cirkevne
zosobášili, nemôžu žiadať napr. krst pre
svoje deti. Svojím postojom vyjadrujú
duchovnú schizofréniu. Jednu vec od Krista
prijímajú a druhú nie, jednu uznávajú, druhú
nie. Oni sú prekážkou krstu a spásy svojho
dieťaťa. Samozrejme, že nesmú prijať
cirkevný manželský zväzok len preto, aby
ich deti boli pokrstené. To by bol neplatný
zväzok. Jediným dôvodom uzatvorenia
manželstva pred tvárou Cirkvi je vzájomná
láska a plodenie a výchova detí. Nevadí

Vám, že žijete v smrteľnom hriechu?! Pri
uzatváraní manželstva dostávajú
nadprirodzené dary pre tento životný stav.
Teda praktizovať niečo z tohto stavu bez
nadprirodzenej pomoci je nebezpečné.
Rozširovanie nepravdy o niekom je
osočovanie. Nutná podmienka pre
odpustenie, teda aj platnú spoveď, je
odvolať výmysel alebo zveličenie chýb
osočovaného človeka pred tými, pred
ktorými som to povedal. Koľko je
neplatných spovedí?!
Snažme sa o dobré spytovanie svedomia
pred prijatím sviatosti zmierenia. Nie je
možné, aby niekto nevyznal smrteľný
hriech, a prikývol naň až po opýtaní
spovedníka. Je to nedostatočná príprava,
zavinená nevedomosť, úmyselné zamlčanie
hriechu. Neplatná spoveď.
Postávanie cez sv. omšu pri kostole alebo
mimo kostola a návrat pred ukončením sv.
omše. Koho si myslíte tým podvádzate
a kým pohŕdate?!
Plány na rok2015:

- Technické veci ohľadom kostola a farskej
-

budovy podľa potreby a vyskytnutia sa
problémov.
V roku 2016 plánujeme birmovku, príprava
na ňu začne začiatkom školského roku
2015- 2016.

Drahí bratia a sestry, do nového
občianskeho roku 2015 Vám vyprosujeme
hojnosť Božieho požehnania, večného i
toho pozemského, osobného i rodinného
šťastia, zdravia a hlavne nebo.
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05.01. – 11.01. 2015
V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od
17.00 do 17.50.
Pozývame Vás na Batôžkový rodinný ples, ktorý sa
uskutoční 17. 01. 2015 v KD v Novoti o 16.00.
Pripravené bude občerstvenie ( kapustnica, káva ),
tvorivé dielne pre deti, tanečná zábava. Prineste si
dobrú náladu a batôžtek dobrôt pre seba i suseda.
Cena vstupenky za rodinu 12 EUR. Predpredaj
vstupeniek v kvetinárstve u p. Buľákovej.

Deň vo Vianočnom období
Vigílna sv. omša
z nasledujúcej slávnosti
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TRETIA NEDEĽA PO
NARODENÍ PÁNA
KRST KRISTA PÁNA
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Nedeľou Krstu Krista Pána sa končí Vianočné
obdobie.
Nahlásený snúbenci nech si do uzavretia
manželstva vybavia štátnu zápisnicu na Matričnom
úrade v Novoti.
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