Sv. Vavrinec sa narodil v Španielsku na vidieku v prvej
polovici 3. storočia. Z jeho mladosti vieme len to, ţe ako
mladík prišiel do Ríma a tam bol vychovaný. Stal sa známym a obľúbeným pre svoju zboţnosť a iné čnosti. Dňa
30. augusta 257 sa stal pápeţom Sixtus II. (257-258),
ktorý bol predtým diakonom rímskej Cirkvi. Za svojho
nástupcu určil mladého Vavrinca. Diakoni rímskej Cirkvi
boli vtedy priamymi spolupracovníkmi pápeţa. A tak aj
sv. Vavrinec sa spolu s pápeţom staral o asi štyridsaťtisíc
kresťanov. Cisár Valerián bol spočiatku voči kresťanom
tolerantný, avšak r. 257 začal kresťanov prenasledovať.
Prvou obeťou bol Sixtov predchodca, pápeţ sv. Štefan I.
(254-257). Dňa 6. augusta 258 šiel Sixtus II. na Pretextatov cintorín, aby tam slúţil omšu. Boli tam aj diakoni,
teda aj Vavrinec. Vavrinca však nezajali, hoci sa chcel
sám vydať. Pápeţ mu prikázal, aby zobral poklady Cirkvi a rozdal ich chudobným. Tieţ mu predpovedal, ţe má
ešte tri dni ţivota. Vavrinec teda šiel a rozdal poklady
Cirkvi medzi chudobných. Súčasne ich povzbudzoval a
potešoval, aby vytrvali vo viere. Rímsky prefekt vedel o
tom, ţe Vavrinec má poklad Cirkvi, preto ho dal zajať a
ţiadal od neho poklad. Vavrinec si vyţiadal čas, no zhromaţdil nie poklad, ale všetkých chudobných, mrzákov,
starcov, vdovy a siroty. Prefektovi povedal: „Toto je bohatstvo, títo sú poklady Cirkvi!“ Prefekt sa rozzúril a
rozkázal, aby ho spútali a odvliekli na viminálsky vŕšok
na Tiburskej ceste. Tam ho bičovali bičmi, ktoré mali na
konci ţelezné guľky, bili ho kyjmi a natiahli na škripec.
Vavrinec sa bez prestania modlil. Keď to videli okolostojaci pohania, mnohí sa obrátili na kresťanstvo. Medzi
nimi bolo stošesťdesiatpäť vojakov. Vojenských dôstojníkov Romana, Krescencia a Klaudia Severa dal prefekt
hneď sťať a Vavrinca odviesť do ţalára. Na druhý deň ho
znova vypočúval a mučil. Keďţe Vavrinec sa nechcel
vzdať svojej viery, vojaci za mestom rozloţili oheň, z
Vavrinca zvliekli šaty a priviazali ho na ţelezný rošt.
Podeň potom podloţili ţeravé uhlie a pomaly ho pálili.
Vavrinec však zostal pokojný a celý čas sa modlil. Dokonca povedal svojim katom: „Nevidíte, ţe polovica
môjho tela je uţ upečená? Obráťte ma aj na druhú stranu,
aby ste sa mohli najesť z môjho tela!“ Ukrutný prefekt to
spravil a potom ešte niekoľkokrát obrátil Vavrincovo
telo. Vavrinec zanedlho odovzdal svoju dušu Bohu. Stalo
sa to 10. augusta 258.

5. august 2018
Na sviatok Nanebovzatia Panny
Márie je uţ tradične odpust vo
farnosti Zákamenné. Slávnostná
sv. omša bude vo farskom kostole
v Zákamennom v nedeľu
12.8.2018 o 10:00, a slávnostným
kazateľom bude emeritný biskup
Mons. Andrej Imrich.

"Na prijímanie kaplnky Panny Márie sa prihlásilo 5
ďalších rodín. Keďţe na vytvorenie novej skupiny je to
malý počet, jednotlivé rodiny boli pridelené k
niektorým skupinám. Tieto zmeny si môţete pozrieť na
nástenke v kostole.
Ak by mal ešte niekto záujem, je na stolíku priloţený
papier s moţnosťou prihlásenia. Podľa počtu by sa
vytvorila nová skupina.

Taktieţ prosíme všetkých, ktorí prijímajú kaplnku, aby
ju do ďalšej rodiny odovzdali vţdy v pôvodnom stave
ako sme ju prevzali od rehoľných sestier sv. Vincenta.
Ako si ozdobíte kaplnku doma, je na Vás. Prosíme Vás
v tejto veci o pochopenie a dbali o čistotu kaplniek.
Ďakujeme."
——————————————————————-Vymenujte tri druhy ovocia, ktoré sa spomínajú v
Biblii.
- Jablko, hrozno a...hm, plod ţivota tvojho :)
Rímskokatolícky farský úrad Novoť
tel.: 043 5590 230; +421950 626 642
e-mail: farnost@novot.sk
č.ú. SK62 0900 0000 0000 5417 9595

N ov ot s ký ž ur ná l

Chlieb života

Predstavujem si početný zástup ľudí, ktorý sa pred
chvíľou nasýtil rozmnoţeným chlebom a rybami
(Jn 6,1-15) a uţ túţi zaţiť niečo zaujímavejšie, väčšie,
atraktívnejšie.
Ak sa pozriem do svojho srdca, konštatujem, ţe ja tieţ
patrím medzi tých, ktorým nestačí zázrak rozmnoţenia
chleba a vína na oltári. Som voči tomu ľahostajný. Jeţiš
mi denne ponúka chlieb ţivota na oltári počas svätej omše
slovami: Vezmite a jedzte z neho všetci..., no som
natoľko „preplnený“ pozemským chlebom, materiálnymi
vecami, akciovými ponukami,... ţe o ten najväčší poklad
často nemám záujem. Ţalúdok mám plný, vďaka Bohu,
ale duša „zíva“ prázdnotou! Dnes je nedeľa, jedinečný čas
nato, aby som prehodnotil svoj vzťah ku chlebu ţivota, ku
Eucharistii. Lebo jedine vďaka posile, ktorú dostávam v
Eucharistii, som schopný ţiť svoje kresťanstvo naplno.
Jeţišova prítomnosť ma robí silným, trpezlivejším,
milujúcim, mravným, ochotným sa obetovať. Jeţiš
hovorí: Kto je moje telo a pije moju krv má večný ţivot.
Ak túţim ţiť s Bohom v nebi, je čas začať sa meniť.

+ rodičia, + súrodenci, + švagor

18:00

Poď. za 55 r. ţiv. a BP pre rod. č. 1037

06:30

Za uzdravenie brata Štefana č. 289

18:00

+ manţel a BP pre rod. č. 873

06:30

V cirkvi sme privítali:
Sabina Judiaková (18.7.2018)
Dávid Vojtkulák (19.7.2018)
Richard Franek (14.7.2018)
...nech je ich život Bohu na slávu, svetu na osoh, rodičom
na radosť a im samým na spásu

Rodinu si založili:
Poď. za 77 r. ţivota, + manţel a rodičia
č. 922

18:00

Poď. a za BP pre rod. č. 93

06:30

+ Anton, Angela, Serafín a + Karol
Ţurek (výročná) č. 394

18:00

Sobášna sv. omša

14:00

Sobášna sv. omša

15:00

Za Boţí ľud

07:00

+ Jozef Bulák (výročná)

08:30

Za BP pre všetkých, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomohli pri príprave a
realizácii dedinského tábora

10:30

Jozef a Dáša Brišovci

...Prajeme im veľa Božieho požehnania na spoločnej ceste
životom...
OHLÁŠKY
Dávid Svitek, syn rodičov Albína a Márie rod.
Kozaňákovej, nar. v Trstenej. bývajúci v Mútnom,
a Henrieta Brenkusová, dcéra rodičov Henricha a Kataríny
rod. Šprlákovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Novoti.

Jakub Smolár, syn rodičov Dušana a Veroniky r.
Bartošovej, nar. v DK, bývajúci v Novoti,
a Andrea Padušáková, dcéra rodičov Jána a Ľudmily rod.
Brachňákovej ,narodená v DK, bývajúca v Novoti

UTOROK

06:30

STREDA

+ z rod. Michlík a Ovšák, za deti a
vnúčatá, za duchovnýách otcov, č. 820

ŠTVRTOK

18:00

PREMENENIE PÁNA
SVIATOK

FÉRIA

SV. DOMINIK, KŇAZ
SPOMIENKA

SV. TERÉZIA BENEDIKTAY OD
KRÍŢA, SVIATOK

PIATOK

+ Anton Garaj a účastníci pohrebu 1054

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

PONDELOK

06:30

SV. VAVRINEC
SVIATOK

SOBOTA

Voľný úmysel

6.-12. .august
2018

SV. KLÁRA
SPOMIENKA

NEDEĽA

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

6.-12. august 2018

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA

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

