Sv. Jozef bol pestúnom Pána Ježiša a pred zákonom bol
jeho otcom a manželom Panny Márie. Vieme o ňom veľmi málo, len to, čo je o ňom napísané v Sv. Písme. Pochádzal z kráľovského rodu, bol potomkom kráľa Dávida. Narodil sa v Betleheme, no potom neskôr sa presťahoval do Nazareta, pravdepodobne kvôli práci. Bol chudobným tesárom. V Nazarete sa zasnúbil s Máriou, tradícia hovorí, že vtedy už bol v pokročilom veku. Keď Mária počala, bolo to tajomstvo, takže ani Jozef o tom nevedel. Tam sa ukázal Jozefov charakter. Spolu totiž nebývali ani nežili, a on videl, že čaká dieťa. Zrejme ho to
trápilo; podľa vtedajších zvyklostí ju mal dať ukameňovať. On sa však rozhodol, že ju radšej potajomky prepustí, aby jej neublížil. Vtedy sa mu zjavil Pánov anjel a
povzbudil ho, aby si ju nebál zobrať za manželku, lebo
to, čo sa v nej počalo, je od Boha. Jozef poslúchol. Ďalšia zmienka o ňom je vtedy, keď išiel na základe vládneho nariadenia do Betlehema, keďže bolo veľké sčítanie
ľudu v Rímskej ríši, do ktorej vtedy patrila aj Palestína.
Tam Mária porodila svoje dieťa – Ježiša, dlho očakávaného Mesiáša. Jozef vždy vystupuje ako hlava rodiny,
ako ten, ktorý sa má zodpovedne postarať o svoju rodinu.
Na štyridsiaty deň išli do Jeruzalema, aby obetovali Ježiša v chráme Bohu. Potom sa vrátili do Betlehema. Do
Nazareta zrejme nechceli ísť kvôli jeho neslávnej povesti. V evanjeliu sa spomína aj príbeh mudrcov, ktorí prišli
do Betlehema pokloniť sa kráľovi. Bolo to asi dva roky
po narodení Ježiša. Keďže kráľ Herodes potom číhal na
život malému Ježišovi, Jozef sa zobral s celou rodinou do
Egypta. Tradícia hovorí, že tam sa usídlili v niektorej zo
židovských osád, asi na severovýchode od Káhiry. Keď
nebezpečenstvo pominulo, vrátili sa z Egypta, ale usadili
sa v Nazarete, keďže krutovláda Herodesovho nástupcu
Archelaa pokračovala. Ďalej sa sv. Jozef spomína už iba
raz, a to keď sa dvanásťročný Ježiš stratil v chráme. Táto
krátka správa hovorí o tom, že Svätá rodina viedla usporiadaný život – každý rok chodievali do chrámu, ako kázal židovský zákon. V ďalších rokoch sa Ježiš vyučil
popri Jozefovi tesárskemu remeslu.Viac zmienok v
Evanjeliu o sv. Jozefovi nemáme. Nezachytávajú ani
jedno jeho slovo. Nevieme ani to, kde a kedy zomrel. Asi
sa to stalo ešte pred verejným vystúpením Ježiša.
O úcte k sv. Jozefovi v prvých storočiach nevieme. Až v
12.-13. storočí si ho niektoré rehole vyvolili za patróna,

29. apríl 2018
Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať v kostole budeme
vo štvrtok a piatok od 16:30. K chorým pôjdeme v piatok
od 8:00. V CSS STUDIENKA budeme spovedať vo
štvrtok od 9:00 a následne o 10:00 tam bude sv. omša.
V pondelok 30.4. máme celodennú poklonu pred
vyloženou sviatosťou oltárnou. Sviatosť bude vyložená
od 7:00 do večernej sv. omše. Vo štvrtok už adorácia
nebude.
Detská sv. omša bude v tomto týždni v pondelok o 14:00.
Nácviky detí pred 1. sv. prijímaním budú v pondelok po
detskej sv. omši, a vo štvrtok a v piatok po večerných sv.
omšiach. Spovedanie prvoprijímajúcich detí bude v
sobotu 5.5 od 8:30 do 10:00. Prosíme rodičov a
príbuzných, aby sa vyspovedali počas týždňa.
V dňoch 08. -10. júna organizujeme v poradí už 5. Farskú
púť do Lichne. Odchod by bol v piatok v ranných
hodinách prispôsobený s účasťou na odpustovej slávnosti
k Božskému Srdcu Ježišovmu v Poľsku a v poobedňajších
hodinách príchod do Lichne, návrat v nedeľu vo
večerných hodinách. Podrobné informácie o púti budú na
stolíku v kostole. Cestovné, ubytovanie /2 noci/ poistenie
a ostatné náklady činia cca 40 € na osobu. V prípade účasti
viacerých členov rodiny je možnosť poplatku aj na
splátky. Prihlásiť sa môžete do 15. mája 2018 u p. Štefana
Kolenčíka tel. 0907526259.
Pozývame všetkých animátorov ktorí chcú pripravovať
dedinský tábor na prvé spoločné stretko v piatok
4.5.2018 o 16:45 na starej fare. Zároveň všetkým
oznamujeme, že tábor bude v dňoch 10.-14.júla 2018.
Na prvú sobotu prosíme o predmodlievanie ruženca tieto
ruže: Sv. Cypriána, sv. Cyrila a Metoda, sv. Dominika
Sávia, Sv. Dominika kňaza, Sv. Dona Bosca
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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Vinohradník

Nemusím byť odborníkom vo vinohradníctve, aby som
pochopil to, čo mi dnes Ježiš zdôrazňuje svojím slovom.
„Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak
neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne“ (Jn
15, 4). Šľachtený a dobre ošetrovaný vinič, ktorý je
spojený s kmeňom, sýtený živinami, prináša dobrú úrodu,
veľké strapce šťavnatého a chutného hrozna.
Na viniči sú však aj také výhonky, ktoré nerodia a musia
byť odstránené. Viem dobre, kde skončia. Na ohni.
To platí aj v duchovnom ponímaní. Ježiš hovorí: „Kto
ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia“ (Jn 15, 5).
Buď som úrodnou ratolesťou, alebo neplodným
výhonkom. Patrím Ježišovi, alebo… Nebeský
„vinohradník“ moju ratolesť prerezáva a čistí „kúpeľom“
pokánia, Božieho slova, Eucharistiou a modlitbou. Len
Ježiš ma môže oživiť svojou milosťou. Dôverujem Bohu,
že moja ratolesť raz určite prinesie úrodu voňavého
ovocia dobra, lásky, radosti, porozumenia, obety?

V cirkvi sme privítali:
+ z rod. Páterkových, Durčákových,
Barútových a za BP pre rod. č. 390

06:30

+ rodičia a + sestra a za poď. za dobrodincov č. 525

18:00

Zdr. a BP pre rodinu z č. 102

06:30

Kristína Ovšáková (14.4.2018)
Martin Polťák (9.4.2018)
Tomáš Subjak (16.4.2018)
Michaela Furgaláková (25.4.2015)
Matúš Furgalák (24.3.2018)
...nech je ich život Bohu na slávu, svetu na osoh, rodičom
na radosť a im samým na spásu.

Poď. za 20 r. života, za súrodencov,
rodičov a rodinu

18:00

Poď. za život a + Ivoš Brzobohatý

06:30

OHLÁŠKY

Poďakovanie za 40 r. života a za BP pre
rodinu č. 739

18:00

Poď. za 20 a 45 r. života a za BP pre
rod. č. 582

07:00

Sobášna sv. omša

15:00

Martin Makúch, syn rodičov Pavla a Jozefy r. Bjaloňovej,
narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Novoti,
a Alžbeta Dibdiaková, dcéra rodičov Róberta Kormaňáka
a Margity rod. Dibdiakovej
narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Novoti.
Rodinu si založili:

UTOROK

06:30

STREDA

Za zdr. a BP pre rod. č. 567

ŠTVRTOK

18:00

FÉRIA

SV. JOZEF ROBOTNÍK
SPOMIENKA

SV. ATANÁZ,
SPOMIENKA

SV. FILIP A JAKUB,
APOŠTOLI, SVIATOK

PIATOK

Na česť Ducha Svätého

Adorácia je v pondelok od 7:00 do
večernej sv. omše.

PONDELOK

14:00

FÉRIA

SOBOTA

Poď. za 30 r. manž. a BP pre r. č. 339

30. apríl.-6. máj
2018

FÉRIA

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

30. apríl - 6. máj 2018

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

NEDEĽA

Pavol a Iveta Večerekovci
Voľný úmysel

07:00

+ rodičia Florián a Agnesa Jakubjak 142

08:30

Za Boží ľud

10:30

...Gratulujeme a prajeme veľa Božieho
požehnania na spoločnej ceste životom.

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

