Sv. Justín sa narodil okolo roku 100 v meste Flavia.
Jeho rodina bola pohanská. V mladosti študoval pohanských básnikov, rečníkov, dejepiscov a filozofov. Kvôli
štúdiu odcestoval do Atén, do centra vtedajšej kultúry.
Počúval viacero filozofov, ktorí boli zástancami stoicizmu, peripatetizmu, pytagorejcov a platonikov. Zakotvil u
platonikov, učenie Platóna sa mu zdalo najviac zodpovedajúce skutočnej pravde. Raz, ako tak na morskom brehu
rozmýšľal o tomto učení, stretol zrazu neznámeho starca.
Ten sa dal s ním do reči o otázkach filozofie a ľudského
šťastia. Starec mu dlhšie potom rozprával o kresťanskej
pravde a odporučil mu, ţe ak chce naozaj poznať pravdu,
nech sa modlí a študuje kresťanské knihy. Hoci Justín
počul o kresťanoch rôzne nepravdivé chýry – vraj sa na
nočných bohosluţbách dopúšťajú orgií a jedia ľudské
mäso, začal sa zaujímať o toto učenie. Zašiel na súdne
pojednávania s kresťanmi, ktorých odsúdili pre ich vieru.
Dojímalo ho, ţe sa nechceli vzdať svojho presvedčenia.
Keď to videl, povedal si: „nie je moţné, aby títo ľudia
boli oddaní neprávostiam a telesnosti!“ Rozhodol sa stať
sa kresťanom. Rok a miesto jeho krstu však nepoznáme.
Moţno to bolo v Efeze v Malej Ázii okolo roku 130.
Justín ďalej ţil svätým a prísnym ţivotom a zo všetkých
síl sa snaţil šíriť Kristovu múdrosť a pravdu, najmä medzi vzdelanými ľuďmi. Vo svojich spisoch sa často obracia na rímskych a gréckych filozofov. Aj po krste si obliekal plášť filozofov, navštevoval hlavné kultúrne strediská rímskej ríše, zakladal školy podľa vzoru vtedajších
filozofických škôl a učil všetkých, ktorí k nemu prichádzali. Takto sa stal apologétom (obhajcom viery kresťanov). Napísal veľmi veľa spisov. Ţiaľ, z jeho diel sa zachovalo veľmi málo. Názvy poznáme z Euzébiových
Cirkevných dejín, takmer úplné diela sa nám zachovali
len tri: dve Apológie a Dialóg so Ţidom Tryfónom. Prvá
Apológia je určená pre cisára Antonia Pia. Justín v nej
obhajuje kresťanov a vyvracia klebety o nich. Poukazuje
na skutočný spôsob ţivota kresťanov, na pestovanie
čností, čestný ţivot. Na základe tejto Apológie potom
cisár zakázal mučiť kresťanov a habať im majetky kvôli
ich presvedčeniu. Rímsky prefekt dal Justína uväzniť
spolu s jeho šiestim ţiakmi. Nútil ich obetovať pohanským bohom. Ale ani vyhráţkami ich k tomu nedonútil.
Nakoniec ich odsúdil na smrť. Všetkých zbičovali a nakoniec sťali. Presný rok ich smrti nepoznáme.

27. máj 2018
Tento týţdeň je prvopiatkový. Spovedať v kostole
budeme ako obvykle, vo štvrtok aj v piatok od 16:30. K
chorým pôjdeme v piatok od 8:00
V CSS STUDIENKA budeme spovedať v pondelok od
9:00 a následne o 10:00 tam bude sv. omša.
O predmodlievanie posvätného ruţenca na prvú sobotu
v mesiaci prosíme tieto ruţe: Sv. Floriána, sv. Františka
a Hyacinty, sv. Gorazda, Sv. Heleny, sv. Jána Krstiteľa.

N ov ot s ký ž ur ná l

Najsvätejšia Trojica

Modlitebné kniţky prvoprijímajúcim deťom rozdá pán
farár v škole, na hodine náboţenstva.
Spoločenstvo Modlitby Matiek pozýva všetkých na
modlitebné stretnutie v stredu 30. mája 2018
po večernej sv. omši.
Spoločenstvo rodín a mladých dobrovoľníkov
Vás srdečne pozýva osláviť s nami
DEŇ RODINY 2018 s tohtoročným heslom
„ Stojíme pri sebe“. Podujatie sa bude konať
v nedeľu, 3. júna .
NA ČO SA MȎŢETE TEŠIŤ:
8:30 - sv. omša za rodiny
13:00 – 18:00 - zábavný program na futbalovom
ihrisku TJ Novoť, kde na Vás čaká skvelá atmosféra,
rôzne záţitkové atrakcie ( skákací hrad, šmýkačka,
vodný futbal, hasiči a iné...), maľovanie na tvár,
pohostenie, tombola pre súťaţiace rodinky a veľa iných
prekvapení.
Tešíme sa na Vás a chceme povzbudiť mladé rodinky,
aby so sebou zobrali aj starých rodičov, a tak spoločne
ukázali, ţe „ Stojíte pri sebe“.
Tieţ pozývame k spoločnej modlitbe za pekné počasie.

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

Pochopiť tajomstvo Najsvätejšej Trojice sa nepodarilo
nikomu, ani sa nikdy nepodarí. Jeţiš mi hovorí, ţe má
všetku moc na nebi i na zemi, a ţe bude so mnou do skončenia sveta. A hľa, ja som s vami po všetky dni... Akoby
mi chcel povedať: Odišiel som do neba, telesným zrakom
ma neuvidíš, ale očami viery ma uvidíš a stretneš na kaţdom mieste zemegule. Všade! Nie je to ohromné!? A ešte
mám jednu obrovskú výsadu. Kaţdý deň sa s ním môţem
stretávať v jeho Slove, a osobne sa ho dotknúť v Eucharistii. V tejto jedinečnej chvíli môţem s istotou povedať,
ţe On je vo mne a ja v ňom. Môţem mu povedať všetko,
čo ma teší, čo ma trápi a čo plánujem urobiť. A ak pocítim túţbu prejaviť mu svoju lásku, kedykoľvek to môţem
uskutočniť v mojich blíţnych, lebo on hovorí: Čokoľvek
ste urobili jednému z mojich najmenších... Čo viac by
som ešte chcel? On je so mnou do skončenia sveta vo
viditeľnej aj v neviditeľnej forme.
Patrím medzi tých, čo sa Bohu klaňajú a veria v neho,
alebo medzi tých, čo pochybujú? Uvedomujem si, ţe ho
uvidím raz z tváre do tváre len vtedy, ak ho objavím tu na
zemi v blíţnych?

Zdr. a BP pre rod. č. 223

18:00
06:30

+ mama a starí rodičia z č. 85

18:00

Voľný úmysel

06:30

Za Boţí ľud

09:00

Poď. za dar ţivota, + misionár Augustín
Vrecko

18:00

BP pre rodinu č. 309

06:30

+ rodičia Smolároví č. 385

+ syn (25. výročie)

18:00

+ rodičia, starí rodičia a + z rodiny
Franekovej č. 451

07:00

Sobášna sv. omša

15:00

Voľný úmysel

07:00

Za BP pre rodiny farnosti

08:30

Za Boţí ľud

10:30

OHLÁŠKY
Jozef Kyrcz, syn rodičov Jozefa a Jany r.
Durčákovej narodený v Dolnom Kubíne,
bývajúci v Zákamennom,
a Alţbeta Bulvasňáková, dcéra rodičov
Antona a Marty, rod. Račákovej, narodená v Martine,
bývajúca v Novoti

Mikuláš Rypák, syn rodičov Milana a Eleny rod.
Peňákovej, narodený v DK, bývajúci v Zákamennom,
a Klára Buľáková, dcéra rodičov Jozefa a Ľubomíry
rod. Hujčákovej, narodená v DK, bývajúca v Novoti.

Neopatrné slovo môže vyvolať hádku, kruté slovo môže
zničiť život,
ostré slovo môže vzbudiť nenávisť, nemilosrdné slovo
môže udrieť a zabiť,
vľúdne slovo dokáže pohladiť, radostné slovo dokáže
povzbudiť,
vhodné slovo dokáže upokojiť, láskavé slovo dokáže
uzdraviť a požehnať.

PONDELOK

14:00
UTOROK

+ manţelka, + rodičia, + bratia a sestry,
a za deti a vnúčatá z č. 820

FÉRIA

STREDA

18:00

FÉRIA

FÉRIA

ŠTVRTOK

Na česť Ducha Svätého

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

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO
TELA A KRVI
SLÁVNOSŤ

PIATOK

06:30

SV. JUSTÍN, MUČENÍK
SPOMIENKA

SOBOTA

+ z rodiny číslo 1022

28. máj-3. jún
2018

FÉRIA

NEDEĽA

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

28. máj– 3. jún 2018

DEVIATA NEDEĽA CEZ ROK

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

