5.November 2017

Sv. Martin z Tours
Sv. Martin sa narodil v meste Szombathely na území
dnešného Maďarska okolo roku 316 v pohanskej rodine.
Jeho otec mal vysokú hodnosť vo vojsku, bol tribúnom
(plukovníkom). Rodičia sa presťahovali do Pavie v
severnom Taliansku. Neboli síce pokrstení, ale veľmi dbali
na to, aby Martina nepokazili vojaci svojou nemravnosťou a
tvrdosťou. Malý Martin bez vedomia rodičov začal chodiť
na stretnutia katechumenov (tých, čo sa pripravujú na krst).
Keď mal pätnásť rokov, mal byť pokrstený. Vtedy však
cisár Konštantín vydal rozkaz, aby sa do vojska zapojili
všetci schopní synovia starých a vyslúţených vojakov.
Martinovmu otcovi sa nepáčilo synovo tiché a utiahnuté
správanie, a tak ho tieţ prihlásil do vojska. Martin bol
zaradený do jazdeckého pluku, ktorý odchádzal do Amiens
v severnej Galii (Francúzsko). Martin sa však nepokazil. Ku
všetkým, aj k svojim podriadeným bol láskavý, bol štedrý
voči svojmu sluhovi, aj voči chudobným. V meste Amiens
sa odohral aj ten známy príbeh, keď stretol pri svojej ceste
na koni ţobráka, ktorý sa triasol zimou. Martin všetko
rozdal, nemal pri sebe nič, a tak mu dal polovicu svojho
plášťa. Vtedy v noci sa mu zjavil Pán Jeţiš odiaty polovicou
plášťa, ktorý Martin daroval ţobrákovi. Hneď na druhý deň
sa dal Martin v meste pokrstiť. Bolo to roku 339, mal vtedy
asi dvadsaťtri rokov. V roku 371 sa uprázdnil biskupský
stolec v meste Tours. Ľudia si ţiadali, aby bol biskupom
práve Martin. On samozrejme nechcel. No násilím ho
vyviedli z jeho úkrytu, ktorý mal medzi husami, ktoré ho
svojím gagotom prezradili. Kvôli tomu sa niekedy vyobrazuje s husou. 4. júla 371 bol vysvätený za biskupa. Za
svoje sídlo si zvolil miesto asi dva kilometre od mesta
Tours pri rieke Loire, kde vystaval drevený kláštor. Ţil tam
aj s asi osemdesiatimi učeníkmi. Nič nevlastnili, ţili veľmi
skromne. Martin mal veľa zásluh aj na obrátení mnohých
pohanov, ktorých bolo v okolí Tours veľmi veľa. Po zvyšok
svojho ţivota zostal skromným, poníţeným, spával na holej
zemi. Zomrel 8.novembra 397. Jeho telo pochovali
11.novembra na cintoríne za mestom Tours. Na tom mieste
teraz stojí veľký chrám, ktorý je mu zasvätený.

N ov ot s ký ž ur ná l
V nedeľu 5.11.2017 sa o 16:00 uskutoční v našom kostole
organový koncert, pri príleţitosti otvorenia nášho nového
organu, ktorý poţehnal otec bisku Štefan Sečka 2.10.2017.
Všeci ste srdečne pozvaní.
V pondelok 6.11.2017 máme v našej farnosti celodennú
eucharistickú poklonu.
Sviatosť vyloţíme po
rannej sv. omši a moţnosť
adorovať bude do večernej
sv. omše. Vyuţime
moţnosť pokloniť sa
eucharistickému Jeţišovi a
načerpať od neho milosti a
sily potrebné do našich
ďalších dní.
Vo štvrtok pred
sv. omšou adorácia už
nebude.

Dňa 14.novembra 2017 si pripomenieme Pamätný deň
narodenia BS biskupa Jána Vojtaššáka - okrúhle výročie:
140 rokov jeho narodenia. Pri tejto vzácnej príleţitosti Vás
srdečne pozývame na slávenie ďakovnej svätej omše, ktorú v
deň narodenia Boţieho sluhu Jána Vojtaššáka bude
celebrovať J.E. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt
Kongregácie pre evanjelizáciu národov o 17.00 v Katedrále
sv. Martina v Spišskej Kapitule. Spolu chceme ďakovať za
veľký dar, ktorý Spišská diecéza dostala v biskupovi Jánovi
Vojtaššákovi. Pripomenieme si odkaz jeho ţivota a
hrdinského mučeníctva pre túto dobu, v ktorej ţijeme.
Zároveň budeme s dôverou prosiť za jeho blahorečenie.
Svätej omši, ktorá bude v priamom prenose vysielaná na
vlnách Rádia Lumen bude predchádzať modlitba posvätného
ruţenca.
Rímskokatolícky farský úrad Novoť
tel.: 043 5590 230; +421911 590 230
e-mail: farnost@novot.sk
č.ú. SK62 0900 0000 0000 5417 9595

Nie som farizej?
Jeţiš v dnešnej evanjeliovej stati (Mt 23, 1-12)
upozorňuje svojich učeníkov, a dnes aj mňa, aby sme
nenapodobňovali tých farizejov a zákonníkov, ktorí
neţili v kaţdodennom ţivote podľa noriem, ale od
iných to so samozrejmosťou očakávali. Farizej sa
ľahko môţe prejaviť aj v mojich skutkoch, slovách, či
postojoch, a to vtedy, keď si začnem namýšľať, či
dokonca správať sa tak, ako keby som všetko v ţivote
dosiahol vlastnými silami bez Boţej pomoci, milosti a
jeho darov!
Moţno mi pomôţe zopár otázok objaviť v sebe hlboko
zakorenené prejavy farizeja či zákonníka:
Robím rád dobro iným ľuďom tak, ţe to vidí iba Boh?
Pomáham ľuďom bez nároku na pochvalu a uznanie?
Som spokojný aj vtedy, keď si moje skutky a prejavené
dobro nikto nevšimne?

+ dedko a BP pre rodinu č. 888

18:00

+ rodičia Jašicoví a Jakubjakoví 255

06:30

+ Serafín, + z rod. Smolár a Judiak 819

18:00

Poď za 50 r. manţ. a za BP pre rodičov
z č. 782.

06:30

+Poď. za 80 r. ţ. a za BP pre deti a
vnúčatá č. 801

18:00

Poď. za 30 r. ţ. a za pokoj v rodine

06:30

+ Ján a Viktor Šustek

18:00

Za rodičov

07:00

Sobášna sv. Omša

16:00

+ syn Vladimír č. 220

07:00

Za zdr a BP pre rodinu Eleny,
č. 561

08:30

Za Boţí ľud

10:30

V cirkvi sme privítali:
Karolína Mikolajčíková (*14.10.2017)

Ohlášky:
Lukáš Skrempek, syn rodičov Jozefa a Márie rodenej
Baraniakovej, narodený v DK, bývajúci v Novoti
a
Natália Polťáková, dcéra rodičov Pavla a Ľudmily,
Rod. Prokopovej, narodená v DK, bývajúca v Novoti.

Blaţej Boboň, syn rodičov Blaţeja a Brigity rodenej
Janekovej, narodený v DK, bývajúci v Novoti
a
Erika Kšenzuláková, dcéra rodičov Jozefa a Zdenky,
rodenej Tomašákovej,
narodená v Trstenej, bývajúca v Mútnom.

PONDELOK

06:30

UTOROK

Za mami z Modlitieb matiek, o. biskupa Stolárika a kňaza Mariána Pragona.

FÉRIA 31. TÝŢDŇA

FÉRIA 31. TÝŢDŇA

STREDA

18:00

FÉRIA 31. TÝŢDŇA

ŠTVRTOK

+ rod. Bystričanoví a BP pre ţijúcich z
rod. č. 101

Tento týždeň bude adorácia v pondelok.
Celodenná.

VÝROČIE POSVIACKY
LATERÁNSKEJ BAZILIKY

PIATOK

06:30

SV. LEV VEĽKÝ, PÁPEŢ

SOBOTA

+ manţel Šimon a rodičia Boboňoví a
Franekoví č. 451

6.-12. november
2017

SV. MARTIN Z TOURS, BISKUP

NEDEĽA

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

6.-12. november 2017

TRIDSIATA DRUHÁ
NEDEĽA V
CEZROČNOM OBDOBÍ

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

