eRko—Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
eRko Je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka
zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Zdruţuje viac ako
7000 členov po celom Slovensku. eRko bolo zaloţené v
roku 1990, jeho cieľom je pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti,
v ktorej ţijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný
príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí preţívajú spolu s
deťmi ţivot v spoločenstve. Deti sa so svojimi vedúcimi
stretávajú spravidla v týţdenných alebo dvojtýţdenných
intervaloch. Program pre deti zabezpečujú dobrovoľníci,
pre ktorých eRko pravidelne pripravuje vzdelávacie kurzy a metodické materiály. Stretko má rodinný charakter.
Prostredníctvom aktivít, rozhovorov, príbehov, modlitby
a hier preţívajú deti so svojimi vedúcimi radostné spoločenstvo. Stretko rastie so svojimi členmi niekoľko rokov.
Prácu s deťmi zakladá vedúci stretka na kresťanských
hodnotách a ich prenášaní do praktického ţivota. Cez
osobný príklad vedúceho tak môţu robiť deti kroky k
osobnej zrelosti a učia sa sluţbe pre druhých. Rozvíjajú
svoje talenty, vedomosti a zručnosti. Činnosť eRka na
stretkách vystihuje motto: „Radostnou cestou svedectva
viery kráčame spolu malí i veľkí.― Stretká teda pomáhajú
deťom vypĺňať voľný čas, formujú a rozvíjajú v nich
kresťanské hodnoty, a tieţ ich učia budovať vzťahy. Okrem toho však formujú aj samotných animátorov, ktorí
s deťmi pracujú. Učia ich zodpovednosti, kreativite, pomáhajú im stávať sa zrelými a dospelými ľuďmi. Ako
mnohí viete, eRko funguje uţ dlhé roky aj v našej farnosti, okrem pravidelných stretiek pre detí organizuje aj vianočné koledovanie detí pod názvom „Dobrá Novina―
ktorá okrem toho, ţe prináša Dobrú Novinu o narodení
Pána Jeţiša do našich rodín, podporuje viaceré projekty
v Afrike. Netreba sa teda báť pustiť deti či uţ na koledovanie Dobrej Noviny, ako aj na stretká, ktoré budú
v našej farnosti prebiehať aj tento školský rok takto:
Pre deti 7. a 8. ročníka v sobotu o 17:00
Pre deti 4.5.6. ročníka v sobotu o 15:00
Pre deti 1.2.3. ročníka vo štvrtok o 16:00
Stretká prebiehajú na starej fare. Animátori sa uţ tešia:)

2. september 2018
Odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie v našej
farnosti bude v sobotu 8.9.2018 o 10:00 Spoločná sv.
spoveď pred odpustom bude vo štvrtok 6.9. od 18:30 do
20:00
Tento týţdeň je prvopiatkový.
Spovedať v kostole budeme vo štvrtok a v piatok od
16:30 do sv. omše. Prosíme však, aby ste k sv. spovedi
vyuţili hlavne spoločnú sv. spoveď vo štvrtok večer, kde
bude spovedať viacero kňazov z dekanátu.
V CSS STUDIENKA budeme vo štvrtok od 9:00 a
následne o 10:00 tam bude sv. omša.
Chorých navštívime ako obvykle, v piatok dopoludnia od
8:00
V tomto školskom roku bude prebiehať príprava na
birmovku. Príprava sa bude týkať ţiakov 7. 8. a 9. ročníka.
V pondelok 10.9.2018 po večernej sv. omši bude na fare
stretnutie animátorov birmovancov. Pozývame teda
všetkých, ktorí v minulosti pomáhali pri príprave, ale
takţieţ tých, ktorí ešte neboli takto zapojení, no chceli by
pomôcť.
Modlitbové spoločenstvo sv. Terézie z Lisieux vás pozýva
na spoločné modlitbové stretnutia, ktoré budú bývať kaţdý
pondelok o 20:00 v kostole.
V piatok po večernej sv. omši bude poţehnanie nových
kaplniek.
———————————————————————V škole sa pýtajú maďarského chlapčeka. Lászlo povedz
nám čo je korytnačka.
- Taký veľký opancierovaný ţaba, neskáče, len plazí zem.
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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Horím pre Neho?
Zišli sa k nemu farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z
Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť
chlieb poškvrnenými rukami. Farizeji totiţ - a Ţidia vôbec - drţia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú
ruky aţ po zápästie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa
nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré
prevzali: umývanie čiaš, dţbánov, medeníc a postelí. Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedrţia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?― On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: „Tento ľud ma uctieva perami,
ale jeho srdce je ďaleko odo mňa...― Mk 7,1-7
Farizeji a zákonníci videli Jeţišových učeníkov jesť neumytými rukami a pobúrilo ich to. Vonkajšie znaky obradnej čistoty boli pre nich veľmi dôleţité. Jeţiš odpovedal
na ich nespokojné prejavy úvahou, ţe záleţí na tom, čo je
ukryté vo vnútri človeka, v srdci, nezáleţí na tom, čo je
vidieť navonok. Preto i ja dnes skúmam, čo Jeţiš chce,
aby som mal vo svojom vnútri, vo svojom srdci? Jeţišovi
veľmi záleţí na láske. On túţi, aby moje srdce „horelo―
jeho láskou, aby neliplo na vonkajších zvykoch a obyčajach. Preto premýšľam, čím ma Duch Svätý chce kaţdý
deň obnovovať a prekvapovať. Viem ustráţiť, čo vchádza
do môjho srdca a čo z neho vychádza navonok? Snaţím
sa o to, aby v mojom srdci horela Jeţišova láska?

3.-9. .september 2018

3.-9. september
2018

06:30

ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

+ Štefan (výročná)

18:00

Poď. za 20 r. ţ. a BP pre rod. č. 243

06:30

+ Kristína (výročná) a + Anton č. 797

18:00

Poď. za 50 r. ţ. a za zdr. a BP pre rod.

06:30

+ Johana Šimjaková (Výročná)

18:00

Voľný úmysel

07:00

Na úmysel celebranta

10:00

Poď. za 60 r. ţ. a za BP pre rod. č. 473

07:00

+ mama z č. 307

08:30

Za Boţí ľud

10:30

...nech mu je Pán pri osobnom súde
milosrdný.

Rodinu si založili:
Ľuboš a Miroslava Slovíkovci

...Prajeme im veľa Božieho požehnania na spoločnej ceste
životom...
OHLÁŠKY
Ľubomír Sochuliak, syn rodičov Jaroslava a Viktórie rod.
Boškajovej, nar. v DK, bývajúci v Zákamennom,
a Veronika Fafaľáková, dcéra rodičov Jozefa a Jozefíny
rod. Blašťákovej, narodená v DK, bývajúca v Novoti.
Michal Durčák, syn rodičov Antona a Márie, rod.
Grofčíkovej, narodený v DK, bývajúci v Novoti,
a Soňa Kubacková. Dcéra rodičov Jozefa a Pavlíny rod.
Šimjakovej, narodená v DK, bývajúca v Zákamennom.

PONDELOK

+ Rudolf Bjaloň, č. 123

František Serdel (†68)

UTOROK

18:00

STREDA

Poď. a za BP pre rod. č. 188

ŠTVRTOK

Na večnosť sme odprevadili:
FÉRIA

FÉRIA

FÉRIA

PIATOK

06:30

SV. MAREK KRIŢIN, MELICHAR
GRODZIECKY A ŠTEFAN PONGRÁC
SPOMIENKA

SOBOTA

+ z rod. Kuchťákovej a Janckulíkovej

SV. GREGOR VEĽKÝ,PÁPEŢ
SPOMIENKA

NARODENIE PANNY MÁRIE
ODPUST

NEDEĽA

PONDELOK

18:00

STREDA

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

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

UTOROK

08:00

Na úmysel celebranta

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA

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

