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2015

FARNÍK
Zverenie referenda o rodine Matke slovenského
národa
Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska!
Na Golgote ťa daroval Kristus z kríža ako Matku
nielen všetkým ľuďom, ale aj národom,
národnostiam a rodinám.
Preto sa s dôverou
obraciame k tebe zvlášť ako k Matke všetkých
národov, národností a rodín žijúcich na Slovensku,
a osobitne ako k Matke slovenského národa.
So synovskou dôverou kladieme do tvojich
materinských rúk spoločenskú situáciu na
Slovensku v tieto dni, ktoré sú veľmi dôležité pre
tvoje deti žijúce v našej krajine. Sme si vedomí, že
dnes musíme pred svetom zastávať správne
chápanie manželstva, pravý obraz o rodine a tiež
chrániť práva detí na lásku otca a matky. Preto ťa
vrúcne prosíme, vypros nám u Boha tú milosť, aby
referendum o rodine bolo naozaj úspešné a prinieslo
požehnanie pre našu vlasť. Nech sa ľudia rozhodnú
voliť usporiadaný rodinný a manželský život
a chrániť rodinnú lásku a zdravú výchovu detí.
Matka našej farskej rodiny, v duchovnom spojení
s ostatnými farnosťami slovenských diecéz sa preto
zasväcujeme tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu
a zverujeme ti referendum o rodine ako Matke
slovenského národa, ako Matke všetkých národov,
národností a rodín žijúcich na Slovensku, aby
všetko prispelo k väčšej sláve Boha Otca i Syna
i Ducha Svätého. Amen.

Vážení občania!
Príďte podporiť svojim 3x áno referendum
o rodine 7. 2.
Veľký pápež sv. Ján Pavol II. nám odkázal:
„Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy
tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je
povolané ponúknuť svoj veľmi významný
príspevok
k pravému
pokroku
európskeho
kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi
mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami
svojich nových generácií.“
Tieto slová sú zvlášť aktuálne v týchto dňoch, kedy
sa pripravujeme na referendum o rodine. Máme
jedinečnú šancu zasvietiť do Európy príkladom
zomknutia sa proti nezodpovednému zmýšľaniu
súčasných rodových ideológií.
Ak odignorujeme februárové referendum, ťažko
bude potom naprávať nedozierne dôsledky na
rodinách a deťoch spôsobené podcenením jeho
významu. Aby bolo referendum úspešné, musí sa
ho zúčastniť aspoň 50% voličov, a viac ako
polovica hlasujúcich musí odpovedať „3x áno".
Najväčším ohrozením manželstva a rodiny dnes
môže byť naša vlastná pasivita. Preto vás prosíme
podporte referendum o zdravom chápaní rodiny,
o pravom obraze manželstva jedného muža a jednej
ženy a príďte podporiť právo detí na lásku otca
a mamy.
Ďakujeme za váš hlas 3x ÁNO.
Ľudia dobrej
vôle...

Pri každej otázke budú 2 štvorčeky pre
„áno“ a „ nie“. X - krížikom vyjadrime
súhlas
1.
Súhlasíte
s tým,
aby
sa
manželstvom nemohlo nazývať
žiadne iné spolužitie osôb okrem
zväzku medzi jedným mužom
a jednou ženou?

ÁNO - súhlasím s tým, aby sa
manželstvom nemohlo nazývať
žiadne iné spolužitie osôb okrem
zväzku medzi jedným mužom
a jednou ženou
2.

Súhlasíte s tým, aby párom alebo
skupinám osôb rovnakého pohlavia
nebolo
umožnené
osvojenie
(adopcia) detí a ich následná
výchova?
ÁNO - súhlasím s tým, aby párom
alebo skupinám osôb rovnakého
pohlavia nebolo umožnené osvojenie
(adopcia) detí a ich následná
výchova.

3.

Súhlasíte s tým, aby školy nemohli
vyžadovať účasť detí na vyučovaní
v oblasti sexuálneho správania či
eutanázie, ak ich rodičia alebo deti
samy
nesúhlasia
s obsahom
vyučovania?
ÁNO - súhlasím s tým, aby školy
nemohli vyžadovať účasť detí na
vyučovaní v oblasti sexuálneho
správania či eutanázie, ak ich rodičia
alebo deti samy nesúhlasia s obsahom
vyučovania.
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Bohoslužby

V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od
17.00 do 17.50.

02.02. – 08.02. 2015

Za deviatnik Navštívenia Panny Márie 993
Poďakovanie za 78 rokov života a za BP
1041
Poďakovanie , BP a za deti 551
Za zdravie a BP, ochranu Panny Márie pre
rodiny Mozgové
rodičov a brata Štefana
Poďakovanie za 50 rokov života a BP pre
rodinu 386
Karola, manžela, za deti a vnúčatá 214 o
700
Poďakovanie za 40 rokov života a BP 277 o
830
večer

Po

Oznamujeme

V pondelok na sviatok Obetovania Pána bude
požehnanie sviec pri oboch sv. omšiach.
Po

OBETOVANIE PÁNA,
sviatok
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Sv. Blažeja, biskupa a
mučeníka, ľ. spom.

630
1800
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Deň v Cezročnom období

1400
1800

Sv. Agáty, panny a mučenice,
spom.

630
1800

Pi

Sv. Pavla Mikiho a spol.,
mučeníkov, spom.

630
1800

So

Votívna sv. omša z Panny
Márie

700

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

700
830
1030

V utorok pri spomienke sv. Blažeja všeobecné
požehnanie hrdiel pri oboch sv. omšiach.
Milé kolednícke deti! Srdečne vás pozývame na
kolednícky ples Dobrej noviny, ktorý sa uskutoční
02. 02. 2015 od 13.00 do 18.00 v KD. Doneste si
prezúvky a dobrú náladu. Tešia sa na vás vaši
animátori.
Prvý piatok v mesiaci február:
Sviatosť zmierenia:
V štvrtok DD od 9.30
V stredu deti od 15.00 do 16.00
V utorok, piatok od 17.00 do 18.00
Návšteva chorých v piatok od 8.00

Š

Poďakovanie za BP a prosba o BP 307
Poďakovanie Agnesy Hládek za 85 rokov
života a BP
Poďakovanie za 50 rokov života a BP pre
rodinu
Na úmysel, poďakovanie ( 7 rokov od
obnovenia sľubu a 14 rokov od prvého)
Za zdravie a BP pre Petra

Našiel sa jeden kľúč pri fare. Kto stratil, nech si ho
príde vyzdvihnúť do fary.
Saleziánske divadlo v Námestove (viď plagát).
Modlitba sv. ruženca na prvú sobotu v mesiaci
február: 1. Sv. Barbory 2. Sv. Cecílie 3. Sv.
Cypriána 4. Sv. Cyrila a Metoda 5. Sv. Dominika
Sávia
Rímskokatolícky farský úrad Novoť
tel.: 043 5590 230; 0911 590 230
e-mail: farnost@novot.sk
č. ú.: 0054179595/0900
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