30. augusta
2015

FARNÍK
Príprava na prijatie sviatosti
birmovania
1. Stretnutie
kandidátov
na
prijatie sviatosti birmovania
s animátormi bude 01. 09. 2015
hneď po večernej sv. omši. Tam
sa
navzájom
zoznámite
a dohodnete sa na dni a čase pre
vaše stretnutia.
2. Tieto stretnutia budú praktického
zamerania,
teoretickú
časť
dostanete v škole na hodinách
NAV.
3. Účasť na stretnutiach je nutná
a neexistuje žiadne percento
možného vynechania stretnutí.
Ospravedlňuje vážny a rozumný
dôvod.
4. Ste nazývaní kandidátmi, čo
znamená, že môžete byť
pripustení
k prijatiu
aj

nepripustení,
ak
prejavíte
známky nezrelosti, nepripravenosti a známky, ktoré nesvedčia
o tom, že ste nasledovníkmi
Ježiša Krista.
5. Chcieť prijať túto sviatosť
znamená, že to nerobím preto,
že sa to tak robí, že to tak robia
skoro všetci, že to chcú rodičia
a ja nie alebo mi to je jedno, že
sa chcem oženiť a vydať aj so
svätou omšou. Musím chcieť
sám, z lásky k Bohu a z túžby po
spáse,
mám osobný vzťah
s Trojjediným Bohom, som si
vedomý, že dostanem Božie
dary, ktoré mám použiť pre
dobro Cirkvi, že od prijatia
sviatosti birmovania dostávam
osobitnú úlohu v Cirkvi od Boha
a teda musí ma vidieť v živote
Katolíckej
Cirkvi.
Mnohí
odchádzajú
zo
slávenia
udeľovania sviatosti birmovania
vlastne nepobirmovaní, s ťažkým
hriechom
znesvätenia
tejto
sviatosti a to kvôli viac ako
pofidérnym dôvodom prijať túto
sviatosť.
6. Počas prípravy budete mať
spoločné sv. omše každý

piatok, na ktorej budete mať aj
niektoré
liturgické
služby.
Začíname sv. omšou 04. 09.
2015 a službu má skupina č. 1.
K prijatiu sviatosti birmovania sa
pripravíte aj účasťou na
sviatosti zmierenia a sviatosti
Oltárnej na prvé piatky
každého mesiaca. Účasť na
nedeľných
sv.
omšiach
a prikázaných
sviatkoch
je
samozrejmosťou. Dúfam, že to aj
vy tak pociťujete vo svojom
svedomí.
7. Veľmi dôležité k pripusteniu
k prijatiu sviatosti birmovania
bude aj vaše správanie v škole.
Viete, tie poznámky vzadu
Klasifikačného záznamu.
8. Skupiny sú dané. Výmena do
inej skupiny nie je možná.
Spoznáte bližšie iných ľudí.
Nebojte sa, bude fajn.

Úmysly svätých
omší

/

Oznamujeme

ráno
Po

Poďakovanie za 50 rokov života a BP
a zdravie pre rodinu

U

Odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie
v nedeľu 06. 09. 2015 pri sv. omši o 10.30.
Sviatosť zmierenia pred odpustom v sobotu 05. 09.
2015 od 10.00 do 11.30.

St
Š

Na stolíku vzadu v kostole hárky na prihlásenie sa
na Národný pochod za život do Bratislavy.

Pi
So

Poďakovanie za Božie milosti pre rodinu
Serdelovú 332

N

Filoménu Vojtkuliakovú a účastníkov
pohrebu o 830

Po

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

večer
Poďakovanie za 60 rokov života a BP
a zdravie pre rodinu
Za zdravie Jozefa a BP pre rodinu 755
manžela, rodičov Judiakových
a Smolárových, Johanu 851
Krištofa a za zdravie pre rodinu 47
Jozefínu, za všetky Márie z rodiny 910

Prvý piatok v mesiaci september:
Sviatosť zmierenia:
V stredu deti 14.00
V štvrtok, piatok 16.30 – 18.00
DD v štvrtok o 9.30
Návšteva chorých:
V piatok od 8.00
Modlitba sv. ruženca na prvú sobotu v mesiaci
september: 1. Sedembolestnej Panny Márie 2. Sv.
Štefana, prvomučeníka 3. Sv. Terézie Avilskej 4.
Sv. Terézie z Lisieux 5. Sv. Agnesy Rímskej

Bohoslužby
31.08. – 06.09. 2015

Po

Deň v Cezročnom období

630
1800

U

Deň v Cezročnom období

630
1800

St

Votívna sv. omša O Duchu Svätom
Deň v Cezročnom období

800
1800

Š

Sv. Gregora Veľkého, pápeža
a učiteľa Cirkvi, spom.

630
1800

Pi

Votívna sv. omša O Najsvätejšom
Srdci Ježišovom

630
1800

So

Panny Márie v sobotu, ľ. spom.

700

Tento školský rok budú bývať sv. omše za účasti
detí v utorok o 14.00.
Úprimné Pán Boh zaplať tým, ktoré a ktorí
vyupratovali priestory fary pred odpustom.

Za snúbencov
Rímskokatolícky farský úrad Novoť
tel.: 043 5590 230; 0911 590 230
e-mail: farnost@novot.sk
č. ú.: 0054179595/0900

N
2
. . 2014 .0 0 do 18 .00 v KD

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

700
830
1030

