19.November 2017
Sv. Cecília, Panna a mučenica

Cecília patrí medzi sedem ţien
– mučeníčok, ktoré sú spomínané v rímskom
kánone. Jej spomienke je
zasvätená bazilika v Ríme.
Titul rímskej baziliky
sv. Cecílie je prastarý,
s určitosťou pred rokom 313,
tzn. v časoch Konštantína. Jej
sviatok sa slávi v tejto bazilike
uţ od roku 545. Veľmi
významný je fakt, ţe je
pochovaná v
katakombách sv. Kalixta,
popri takzvanej „Krypte pápeţov“. Neskôr pápeţ
Paschál I., veľký ctiteľ svätej, preniesol jej telo do
krypty baziliky. Koncom roku 500 otvorili sarkofág.
Telo svätice sa javilo v stave mimoriadneho
zachovania. Sochár Maderna vytesal známu
mramorovú sochu, vernú kópiu, z výzoru a polohy tela
mučeníčky. Ostatné údaje o nej sú sporné ako aj
napríklad známe texty o jej mučeníctve, ktoré sú viac
literatúrou ako históriou obsahujú rad dramatických
príbehov, končiacich
krutými mučeniami a odťatím hlavy. Prečo je
patrónkou hudobníkov, sa opäť viaţe na legendy.
Podľa nich zatiaľ čo hrali organy, Cecília spievala vo
svojom srdci iba pre Pána.

V pondelok 13.11.2017 bude po večernej sv. omši na
farskom úrade stretnutie farskej pastoračnej rady.
Od pondelka 13.11. do piatku 1.12.2017 bude na fare
zápis snúbencov, ktorí sa chcú sobášiť v prvej polovici
roka 2018.
Klub abstinentov sa bude stretávať kaţdý štvrtok 18:00
na starej fare.
Kto si chce objednať časopis Rodina Nepoškvrnenej
na rok 2018, nech sa prihlási do 15.12.2017 u pani
Vojtaššákovej Ag. Č.d. 381. Cena je 5,- eur
V dnešnú nedeľu 19. novembra sa slávi Prvý svetový
deň chudobných. Tento deň je naplnením ţelania
pápeţa Františka, ktoré vyjadril na konci Jubilejného
roka, kedy celé kresťanské spoločenstvo pozval podať
pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých
dôstojnosť
je
pošliapavaná.

Pripomíname zmenené číslo farského mobilného
telefónu. Nové číslo je 0950 626 642. Na staré číslo sa
uţ nedovoláte.

Je patrónkou hudobníkov a spevákov. Medzi jej znaky
patrí ľalia, organ, lutna a palma.

N ov ot s ký ž ur ná l

Rímskokatolícky farský úrad Novoť
tel.: 043 5590 230; +421950 626 642
e-mail: farnost@novot.sk
č.ú. SK62 0900 0000 0000 5417 9595

Na koho strane
som?
Dnes je posledná nedeľa cirkevného roka. Jeţiš mi ponúka svoje slová, ktoré mi majú pripomenúť posledný
súd a zaujatie miesta, ktoré si „vyberám“ uţ tu na zemi
svojím ţivotom, svojimi postojmi a rozhodnutiami...
Dôleţitá otázka hneď na úvod môjho zamyslenia nad
Jeţišovými slovami je: na ktorej strane by som stál,
keby Jeţišov druhý príchod nastal uţ dnes, v tejto chvíli?
Dnešný deň, tak ako kaţdý nový deň, ktorý mi Boh
dáva, je Jeţišovým pozvaním k zápasu o nebo a večnosť s Bohom! Boh ma bude súdiť nie podľa mnohých
modlitieb, odrecitovaných slov, ale podľa toho, ako
som miloval blíţnych, ako som sa staral o biednych a
chudobných, ako som pomohol ľuďom bez peňazí, ako
som pritúlil núdznych, trpiacich, ktorých som vo svojom ţivote stretol.
Ako sa pripravujem na druhý Jeţišov príchod? Nachádzajú vo mne tí druhí oporu, keď to najviac potrebujú?

18:00

Poďakovanie za 35 r. ţ. a za BP

14:00

+ Anton a Jozef 761

18:00

+ z rod. Franek a Antušák a poď. z 548

06:30

PONDELOK

Poďakovanie a za BP pre rodinu, deti a
vnúčatá z. č. 350

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

FÉRIA 33. TÝŢDŇA

UTOROK

06:30

OBETOVANIE PANNY MÁRIE
SPOMIENKA

STREDA

+ z č. 1045

20.-26. november
2017

SV. CECÍLIA,
PANNA A MUČENICA

Blaţej a Erika Boboňovci

Za zdr a BP pre sestru Alţbetu a za
duchovné povolania 779

06:30

Lukáš a Natália Strempekovci

Poď. a BP pre rodinu

18:00

Poď. Za 34 a 20 rokov ţivota a BP pre
rodinu.

06:30

+ manţel a rodičia Judiakoví a
Kozaňákoví č. 122

18:00

Poď. za 30 r. ţ. pre Martinu a BP pre
rodinu

07:00

+ rodičia Durčákoví

07:00

+ Štefan a Mária Kuchťákoví

08:30

Za Boţí ľud

10:30

Gratulujeme a prajeme veľa Božích milostí a
požehnania na spoločnej ceste životom

"O Bohu zmýšľajte s vierou, o blíţnom s láskou, o sebe s
hlbokou pokorou. O Bohu rozprávajte s úctou, o blíţnom,
ako by ste chceli, aby sa hovorilo o vás, o sebe hovorte
pokorne alebo mlčte."
(Sv. Ján Bosco)

FÉRIA 33. TÝŢDŇA

PIATOK

18:00

SV. ONDREJ DUNG LAK A
SPOLOČNÍCI MUČENÍCI

SOBOTA

+ Janka a Terka 759

ŠTVRTOK

Založili si rodinu:

PANNY MÁRIE V SOBOTU

NEDEĽA

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

20.-26. november 2017

KRISTA KRÁĽA

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

