13. máj 2018
N ov ot s ký ž ur ná l

Sv. Matej, apoštol
Patrón stavebných robotníkov, tesárov, stolárov, kováčov, mäsiarov, pastierov svíň, krajčírov, cukrárov;
proti kiahňam, čiernemu kašľu; pri neúrode
Pán Jeţiš mal dvanásť apoštolov. Bolo to zrejme určité
prepojenie na počet izraelských kmeňov, ktorých bolo
tieţ dvanásť. Po Judášovej zrade jeden chýbal, a tak
apoštoli po nanebovstúpení Pána Jeţiša prikročili k
voľbe dvanásteho. Opisujú to Skutky apoštolov (1, 926). Napísali dve mená – Jozef Barsabáš a Matej. Lós
padol práve na Mateja. Od tej chvíle sa stal plno
hodnotným apoštolom. Bol ţidovského pôvodu a
zrejme patril medzi sedemdesiatich dvoch učeníkov.
Spolu s apoštolmi prijal v deň Turíc Ducha Svätého.
Podľa tradície hlásal evanjelium najprv v Judei, ale
o ďalších miestach niet správ. Podľa mienky Nicefora
kázal a podstúpil mučenícku smrť v Etiópii alebo
v juţnom Egypte, podľa iných prameňov zase v
Palestíne. Jeho symbolom je sekera, pretoţe podľa
legendy ho ukameňovali, no nebol ešte mŕtvy, keď
k nemu pristúpil rímsky vojak a sekerou mu odťal
hlavu.

Na budúcu nedeľu, 20.2.2018 budeme zapisovať
úmysly sv. omší na mesiac jún.

V dňoch 08. -10. júna organizujeme v poradí uţ 5.
Farskú púť do Lichne. Odchod by bol v piatok
v ranných hodinách prispôsobený s účasťou na
odpustovej slávnosti k Boţskému Srdcu Jeţišovmu
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 moţnosť poplatku aj na
splátky. Prihlásiť sa môţete do 15. mája 2018 u p.
Štefana Kolenčíka tel. 0907526259.

Na budúcu nedeľu, na slávnosť Zoslania Ducha
Svätého, je moţné získať úplné odpustky. Veriaci, ktorý
sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu
Veni Creator, môţe za zvyčajných podmienok získať
úplné odpustky.

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

Božia blízkosť...

Veľký úţas preţívam v tejto chvíli. Jeţiš odchádza k
Otcovi a prosí ho za všetkých, ktorí mu uveria, teda aj
za mňa. Toľko milých slov mu o nás hovorí. Doslova
ma „pohládza“ touto modlitbou. Cítim sa tak bezpečne
v jeho láskyplnom náručí. Jeţiš túţi, aby som zaţil takú opravdivú lásku, akú on zaţíva u Otca, v jeho blízkosti. Chce mi predostrieť dobrotivú tvár Otca, ktorú
pozná, lebo bol človek a Boh zároveň.
Uisťuje ma, ţe táto láska nie je zaloţená iba na striktnom zachovávaní pravidiel, ale na vzťahu hlbokej dôvery. Boh je tak blízko! Čaká. Načúva, kedy sa objavím, vystiera ku mne svoje ruky. Túţi sa ma dotknúť,
zovrieť ma v milujúcom náručí. Dokáţem si predstaviť
seba v láskyplnom náručí nebeského Otca? Viem si
aspoň na krátky okamih v tichosti vychutnať Boţiu
blízkosť?

+ manţel Pavol Rypák (výročná) č.1054

18:00
06:30

Voľný úmysel
+ Ţofia, Emil Jakubjak,
+ Ľubomír (nedoţitých 30 rokov)

18:00

+ z rod. číslo 182

06:30

V cirkvi sme privítali:
Daniel Subjak (*24.4.2018)
Šimon Franek (*30.4.2018)
...nech je ich život Bohu na slávu, svetu na
osoh, rodičom na radosť a im samým na spásu.

OHLÁŠKY

Poď. a BP za 60 r. ţivota a + rodčia a
súrodenci

18:00

+ sr. Tolentína a jej spolusestry

06:30

+ a ţiví z č. 872

18:00

Poď. za rodinu a za BP pre č. 226

07:00

Sobášna sv. omša

15:00

+ mama a + Martinka

07:00

+ Margita (výročná) č. 737

08:30

Za Boţí ľud

10:30

Tibor Triebeľ, syn rodičov Jozefa a Ľudmily r. Hušlovej,
narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Beňadove,
a Milada Trančová, dcéra rodičov Petra a Jozefíny
rod. Fafalákovej, narodená v DK, bývajúca v Novoti.
Roman Rončák, syn rodičov Jozefa a Marty r. Pidičákovej
Narodený V Dolnom Kubíne, bývajúci v Novoti,
a Andrea Mušáková, dcéra rodičov Františka a Janky,
rod. Majkútovej, nar. v Banskej Bystrici, bývajúca
v Oravskom Veselom

PONDELOK

14:00

UTOROK

Poďakovanie za dar ţivota pre krstňatá
a BP pre rodinu

STREDA

18:00

ŠTVRTOK

+ Rafael a rodičia Dibdiakoví a
Vavriňákoví, + Terézia č. 801

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

SV. MATEJ, APOŠTOL
SVIATOK

FÉRIA

SV. JÁN NEPOMUCKÝ
SPOMIENKA

FÉRIA

PIATOK

06:30

FÉRIA

SOBOTA

+ Florián a Filoména, Serafín
a Vendelín č. 772

14.-20. máj
2018

FÉRIA

NEDEĽA

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

14.-20. máj 2018

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

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

