28. Január 2018

Oravský klub abstinujúcich
Aj keď klub funguje uţ od novembra 2017 jeho
členovia sa rozhodli pre jeho slávnostné otvorenie, na
ktoré pozvali niekoľko hostí. Udialo sa tak v sobotu
13.januára 2018.Otvorenie klubu sa konalo v
AGROPENZIÓNE NOVOŤ vo veľmi útulnom
prostredí a vkusne upravenej miestnosti, ktorú
pripravili jeho zamestnanci. Zišlo sa nás 54. Úvod
otvorenia patril folklórnej skupine ŠELES
z Poľska. Ich výkon mal vysokú úroveň a mal veľký
ohlas. Nasledovalo privítanie hostí a poďakovanie za
prijaté pozvanie. To mali na starosti predseda OKA
Nový ţivot - Novoť, Paľo Madleňák a podpredseda
Joţko Fedor, ktorý zároveň poďakoval všetkým
sponzorom, prítomným aj neprítomným za ich
podporu, vďaka ktorej bude môcť klub rozvíjať svoju
činnosť. Pozvanie prijali : viceprezident Asociácie
klubov abstinujúcich Slovenska - ASKAS,
zástupcovia klubov Trenčín, Prievidza, Ţilina, Čadca,
Oravská Jasenica a samozrejme domáci klubisti.
Všetci nám zaţel ali, aby sa nám darilo a aby klub
ďalej rástol. Potešila nás aj účasť zástupcu OcÚ
Novoť Ing. Dušana Jendrášika, ktorý vyjadril obdiv
klubu a ochotu kedykoľvek v budúcnosti pomôcť.
Svoje uznanie nám dal najavo aj predseda druţstva,
ktorému patrí aj spomínane zariadenie Ing.Jozef
Kondela. Všetkých potom čakal výborný obed. Ako
uţ býva v našich končinách zvykom pred ním sme sa
spoločne pomodlili.
Povzbudzujeme všetkých, ktorí majú problém so
závislosťou na alkohol, či na drogách, nech nájdu
odvahu a prídu medzi nás. Či uţ sú to samotní závislí,
alebo rodinní príslušníci. Práve tí bývajú pri riešení
problému najviac nápomocní. Kluby úzko
spolupracujú s liečebňami a majú bohaté skúsenosti
s postupmi konkrétnej pomoci.

Stretávame sa každý piatok o 19.00 hod.
v pastoračnom centre Novoť ( stará fara )

Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v
kostole vo štvrtok aj piatok od 16:30 do sv. omše.
V CSS STUDIENKA budeme spovedať vo štvrtok od
9:00 a následne o 10:00 tam bude sv. omša. Chorých
navštívime ako obvykle v piatok dopoludnia od 8:00
Na prvú sobotu prosíme o premodlievanie ruţenca
tieto ruţe: Panny Márie Lurdskej, sv. pátra Pia, sv.
Pavla apoštola, Ruţencovej Panny Márie,
Sedembolestnej Panny Márie.
Tím rehoľníkov zo spišskej diecézy ponúka mladým
ľuďom od 18 do 35 rokov, ktorí hľadajú svoje ţivotné
povolanie, ročný kurz Samuel. Kurz zahŕňa 9 stretnutí
(od marca do novembra), kaţdú tretiu nedeľu v mesiaci.
Viac informácií o kurze, ako aj spôsob registrácie, je na
stránke kurzsamuel.sk. Prihlásiť sa je moţné do 10.
Februára 2018.

Rímskokatolícky farský úrad Novoť
tel.: 043 5590 230; +421950 626 642
e-mail: farnost@novot.sk
č.ú. SK62 0900 0000 0000 5417 9595
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Nové učenie...
Jeţiš prináša „nové učenie s mocou” (Mk 1, 27),
pretoţe to, čo hovorí, sa aj deje. Hlása, ţe sa priblíţilo
Boţie kráľovstvo, a hneď nato vyháňa zlých duchov,
pretoţe príchod Boţieho kráľovstva znamená, ţe zlo
stráca moc. Jeţiš nepriniesol teóriu; priniesol učenie,
ktoré premieňa ţivoty. Svet mal vţdy dostatok
zákonníkov, ktorí mu hovorili, čo má robiť. Skoro
všetky morálne princípy, ktoré Jeţiš hlásal, vrátane
lásky k nepriateľom, nachádzame v nejakej forme uţ aj
v Starom zákone a mnohé aj v učení iných
náboţenstiev či duchovných učiteľov. Kaţdý vie, ţe by
sa na svete ţilo krajšie, keby sme sa mali navzájom
viac radi a keby kaţdý robil druhým to, čo chce, aby
druhí robili jemu. Kaţdý aspoň trochu sebakritický
človek si vie predstaviť zopár vecí, ktoré by mal robiť,
aby bol lepším človekom. Jediný problém je, ţe to
nerobíme. Do tejto situácie prichádza Jeţiš a učí „ako
ten, čo má moc, a nie ako zákonníci“ (Mk 1, 22).
S učením prináša aj moc konať, čo prikazuje. Stal sa
človekom, aby bol Emmanuel – Boh s nami. Zobral na
seba naše hriechy, aby nám uţ nebránili konať dobro.
Napokon nám dal Ducha Svätého, aby nás posilňoval.
Ak je pre nás kresťanstvo len súbor morálnych
príkazov, potom sme ešte nespoznali Jeţišovo učenie.
Jeţišovo učenie totiţ premieňa ţivoty všetkých, ktorí
ho prijmú...

+ rodičia, súrodenci, starí rodičia, +
Ivetka a Terka č. 380

06:30

+ Johana a Daniel Murín

18:00

+ Karol a Terézia Zavoďanová,
+Terézia Šuráková a pokoj v rodinách

06:30

Na úmysel celebranta

18:00

+Jozefa Varkondiová a + z jej rodiny
č. 225

06:30

Na úmysel celebranta

18:00

Za rodiny účastníkov predvianočného
deviatnika č. 290

07:00

V cirkvi sme privítali:
Jakub Brisuda (*13.10.2017)
Jakub Sládek (*14.12.2017)
Martina Tomanová (*10.1.2018)
Michaela Tomanová (*10.1.2018)
...nech je ich život Bohu na slávu, svetu na osoh,
rodičom na radosť a im samým na spásu

07:00

+ Jozef Bulvas

08:30

Za Boţí ľud

10:30

FÉRIA

SV. JÁN BOSCO
SPOMIENKA

FÉRIA

Založili si rodinu
Jakub a Klaudia Jagnešákovci

+ rodičia, bratia a sestry, + manţelka,
za deti a vnúčatá

PONDELOK

18:00

UTOROK

Poď za 40 r. manţ. A BP pre rod. 286

STREDA

14:00

ŠTVRTOK

Poďakovanie a za BP pre rodinu č. 337

FÉRIA

Gratulujeme a prajeme veľa Božieho požehnania na
spoločnej ceste životom.

„Okrem pôstov je na miernenie a ovládanie telesnosti vhodná
najmä práca. Ak je tvoja práca potrebná a osoţná, radšej
premáhaj jej ťaţkosti, neţ by si sa mal trápiť neviem akým
pôstom. Vtedy je lepšie dať telu trochu viac, ako je potrebné
na udrţanie síl, neţ ho pôstmi a sebazapieraním priveľmi
oslabiť.“
(Sv. František Saleský)

PIATOK

18:00

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

OBETOVANIE PÁNA
SVIATOK

SOBOTA

Poďakovanie a za BP pre deti a vnúčatá
z č. 889

29.január-4. február
2018

PANNY MÁRIE V SOBOTU
SPOMIENKA

NEDEĽA

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

29. január-4. február 2018

PIATA NEDEĽA V OBDOBÍ
CEZ ROK

Lektorská služba (nedeľa, prikázaný sviatok) - skupina: 1I

