8. apríl 2018

SV. STANISLAV, biskup a mučeník

Na budúcu nedeľu, 15.4.2018 bude zapisovanie
úmyslov sv. omší na Máj.

N ov ot s ký ž ur ná l

*okolo 1030 Szczepanów, Poľsko
† 11. apríl 1079 Krakov, Poľsko

Atribúty: meč, biskupská mitra
Patrón Poľska, biskupstva Krakov

Stanislav sa narodil v šľachtickej rodine
v Szczepanówe pri Krakove. Študoval v Gniezne, tam
bol aj vysvätený za kňaza. Biskup Krakova, Lampert
Zula, mu zveril úrad kanonika a poveril ho kázaním.
Stanislav sa vďaka tomu stal veľmi rýchlo známym,
mnohí ho vyhľadávali, aby im poskytol duchovnú
radu. Usiloval sa čím viac o rozšírenie viery a
náboženstva. V roku 1072 bol vymenovaný za biskupa
Krakova. Znepriatelil si však kráľa Boleslava II.
Smelého, keďže odsúdil jeho krutosť, nespravodlivosť
a únos ženy jedného šľachtica. Stanislav ho
exkomunikoval. Keď kráľ prišiel na bohoslužby,
Stanislav ich prerušil. Sám Boleslav ho zavraždil pri
slúžení omše. Stalo sa to 11. apríla. Stanislav je
poľským národným a hlavným krakovským patrónom.
Kanonizoval ho pápež Inocent IV. v roku 1253.

14.6.2018 (štvrtok) o 15:00 bude na Spišskej Kapitule
diakonská vysviacka, pri ktorej prijme diakonské
svätenie náš bohoslovec Anton Durčák. Kto by mal
záujem ísť na túto vysviacku, nech sa zapíše na papier
vzadu za lavicami. Autobusy budeme objednávať podľa
počtu prihlásených.
Ochotnícke divadlo Jána Vojtaššáka Vás srdečne
pozýva na dramatickú divadelnú hru s názvom
"Výkriky bez ozveny" v podaní zákamenských
divadelníkov, ktoré sa uskutoční v sobotu 14.4.2018 o
17:00 hod. v sále KD v Novoti. Vstupné je dobrovoľné
Farnosť Zákamenné vás pozýva na program
„ZASTAVME ZLO Z ISTANBULU“, ktorý sa uskutoční
v nedeľu 15.4.2018 o 15:00 v kostole sv. Jozefa v
Zákamennom. Budú tam prednášky o nebezpečenstvách
Istanbulského dohovoru, a tiež sv. omša. Prednášať príde
o. Marián Kuffa, Anton Chromík a Pavol Vilček. Viac
informácií nájdete na výveske kostola.

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

Pokoj vám

Aké úžasné gesto voči apoštolom dnes urobil Ježiš.
Namiesto opovrhnutia, výčitiek a sklamania z toho, že
ho zo strachu opustili a zradili, príde medzi nich so
želaním pokoja! A to nie je všetko. Dáva im Ducha
Svätého a ustanovuje ich za svojich zástupcov tu na
zemi. To je úžasné! Ježiš zažil od tých najbližších
zradu: všetci ho opustili, až na Jána, a ukryli sa za
zamknutými dverami, vyčkávajúc, čo bude ďalej. Ježiš
ich však prekvapuje láskavým prístupom a prináša im
pokoj.
Jednému z nich, Tomášovi, ktorý išiel „preskúmať“
situáciu, ktorá vládla vonku, sa tento Ježišov príchod
nezdal dôveryhodný. Má podmienky. Ak budú splnené,
uverí. Človek si kladie podmienky a Ježiš, Boh, ich vo
svojom veľkom milosrdenstve spĺňa.
Dnes je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Ježiš mi
ukazuje na postoji voči Tomášovi, ako sa mám aj ja
snažiť byť milosrdný voči všetkým ľuďom, s ktorými
bývam, žijem, cestujem, pracujem, študujem, susedím,
nakupujem, liečim sa…

18:00
06:30

STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

+ z rod. 1064

18:00

+ z rod. 567

06:30

BP pre rod. Boboňovú č. 363

18:00

Za zdr. pre rodinu a za + z. č. 1000

06:30

+ syn Miroslav č. 116

18:00

+ Terézia Hilbrychtová a BP pre č. 119

07:00

Voľný úmysel

07:00

+ Mária Kuchťáková a jej + manžel,
rodičia a súrodenci č. 910

08:30

Za Boží ľud

10:30

V cirkvi sme privítali:
Dávid Kasan (*15.3..2018)
...nech je jeho život Bohu na slávu, svetu na
osoh, rodičom na radosť a jemu samému na
spásu.

OHLÁŠKY
Pavol Serdel, syn rodičov Jozefa a Jany, rod. Bulvasovej
narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Novoti,
a Emília Beňušová, dcéra rodičov Milana a Emílie r.
Šulcovej, nar. v Dolnom Kubíne, bývajúca v Zákamennom

PONDELOK

+ Štefan, Jozefína, Štefan č. 967

UTOROK

14:00

STREDA

+ rodičia Florián a Filoména č. 65

ŠTVRTOK

18:00

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

ZVESTOVANIE PÁNA
SLÁVNOSŤ

FÉRIA

SV. STANISLAV
SPOMIENKA

FÉRIA

PIATOK

Poď. Za 30 r. manž. a BP pre r. 665

BP pre rod a za dobrodincov č. 472

NEDEĽA

06:30

FÉRIA

SOBOTA

+ z rod. Boboňovej č. 363

9.-15. apríl
2018

FÉRIA

NEDEĽA

UTOROK

PONDELOK

9.-15. apríl 2018

TRETIA VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

„Veselosť pochádza od Boha, milosrdenstvo vedie k Bohu.“

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

