Sv. Vincent de Paul sa narodil 24. apríla 1581 v dedinke
Pouy vo Francúzsku. Jeho rodičia boli chudobní roľníci.
Bolo ich šesť detí a od malička museli tvrdo pracovať.
Vincent mal od malička zmysel pre chudobných a kde
mohol, tam ich obdaroval. Keď to videl otec, zaumienil
si, že urobí všetko preto, aby sa jeho syn stal kňazom.
Tak sa aj stalo. Odišiel k františkánom, tam nadobúdal
základné vedomosti. V roku 1597 prešiel na univerzitu v
Toulouse. To už stálo veľké peniaze. Otec predal voly aj
pluh, len aby syn mohol študovať. V roku 1600 bol Vincent vysvätený za kňaza. Potom pokračoval v štúdiach. V
roku 1605 cestoval z Marseille. Bola to krátka cesta, išiel
loďou. Cestou ich však prepadli piráti, zajali ich a odvliekli do severnej Afriky. Tam ich predali za otrokov.
Vincent pracoval ako pomocník u lekára, neskôr na veľkostatku. Bol vzorným robotníkom a povzbudzoval svojich druhov, aby vytrvali. Rozprával im príbehy zo života
svätých a učil ich žalmy. Dostalo sa to do uší jednej z
troch žien farmára. Zašla za Vincentom a veľmi sa jej
zapáčilo, čo rozprával. Spolu sa dohodli a tajne aj s jej
mužom opustili Afriku. V roku 1607 pristáli vo Francúzsku. V Avignone sa ona dala pokrstiť a jej muž, ktorý bol
kresťanom-odpadlíkom, znovu vstúpil do Cirkvi. V tom
istom roku navštívil Rím a potom sa stal dvorným kňazom v Paríži u kráľovnej Margity. No Vincentovi sa to
nepáčilo. Roku 1612 sa stal správcom farnosti na jednom
parížskom predmestí. Neskôr bol vymenovaný za farára
do obce Chatillon-les-Dombes. Mal vplyv na grófsku
rodinu Gondiovcov, pomáhal pri výchove troch synov, z
ktorých sa jeden stal významným vojvodom a druhý kardinálom. S finančnou i morálnou podporou grófky Gondiovej sa začal venovať kazateľskej činnosti, chodil z
dediny do dediny spolu s viacerými kňazmi. Arcibiskup
bol tomu rád, lebo mnoho hriešnikov našlo cestu späť do
Cirkvi. Roku 1625 im venoval dom, kde Vincent usporiadal svoje bratstvo, ktoré v roku 1631 potvrdil pápež
Urban VIII. ako kongregáciu. Vincent ich nazval lazaristami. Vincent vystaval dom pre chorých a chudobných,
chodil do väzníc a neúnavne sa staral o tých, ktorí to potrebovali. Zomrel náhle – 26. septembra 1660 veľmi zoslabol. Zaopatrili ho sviatosťami a na druhý deň zomrel.
Mal osemdesiat rokov. Po päťdesiatich rokoch našli jeho
telo neporušené. Roku 1737 bol vyhlásený za svätého. Je
patrónom všetkých diel lásky k blížnemu.

23. september 2018
Vo štvrtok 27.9. 2018 bude po večernej sv. omši, na
starej fare stretnutie všetkých miništrantov. Platí tu
ultranajvyšší stupeň povinnej účasti :) To znamená, že
každý kto chce v našej farnosti miništrovať tento
školský rok, musí prísť. Ak niekto má objektívny a
vážny dôvod, prečo sa nemôže zúčastniť, nech to
osobne nahlási pánu kaplánovi. Pozývame aj chlapcov,
ktorí ešte neminištrujú, a chceli by patriť do našej
miništrankej rodiny.
Spoločenstvo Modlitby Matiek vás pozýva na
MODLITEBNE TROJDNIE
- v piatok 28.9.2018 po večernej sv. omši
- v sobotu 29.9.2018 po sv. omši (ráno)
- v nedeľu 30.9.2018 o 15:00
V piatok 12.10.2018 bude po večernej sv. omši
stretnutie lektorov. Pozývame teda tých, ktorí už
čítavajú a čítavali v kostole pri sv. omšiach, ale taktiež
tých, ktorí by chceli začať. Na stretnutí si povieme
niekoľko základných zásad správneho čítania lekcie, ale
hlavne si chceme nanovo urobiť rozpis skupín, ktoré sa
striedajú v čítaní v nedele a sviatky. Aj toto je možnosť
ako sa aktívne zapojiť do života cirkvi, tak sa nebojme
túto možnosť využiť a aj takýmto spôsobom napĺňajme
poslanie kresťanov, ktorí svoju vieru žijú v službe Bohu
a ľuďom , v službe jeho svätej cirkvi.
Tím rehoľníkov zo spišskej diecézy ponúka mladým
ľuďom od 18 do 30 rokov, ktorí hľadajú
svoje životné povolanie, ročný kurz Samuel. Kurz
zahŕňa 9 stretnutí (od oktobra do júna),
každú tretiu nedeľu v mesiaci. Viac informácií o kurze,
ako aj spôsob registrácie, je na stránke
kurzsamuel.sk. Prihlásiť sa je možné do 30. 9. 2018.
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Ako slúžim Bohu?

V človeku je hlboko zakorenená túžba niečo znamenať,
byť prvým, byť niekým, vyniknúť, byť úspešným, byť
na čele. Človek tvrdo pracuje, iný tvrdo trénuje, ďalší
študuje, aby získal uznanie, v rodine, v práci, v športe a
dnes sa stretávam s túžbou apoštolov byť „väčším“ v
Ježišových očiach.
Aké túžby prechovávam ja vo svojom srdci? Nosím
tam túžbu byť dôležitým v Božích očiach? Čo preto
robím?
Ježiš vidí do môjho srdca, a tak ako upriamil pozornosť
apoštolov na seba, hovorí aj mne veľmi dôležitú vec:
Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých. Ukazuje mi, aké je dôležité slúžiť
iným, až potom myslieť na seba. Ukazovať ľuďom ako
milovať Boha a blížnych. Tak teda idem!

14:00

...nech je jej život Bohu na slávu, svetu na
osoh, rodičom na radosť a jej samej na
spásu.

+ Mária Furgaláková (výročná)

06:30

Poď. a za BP pre syna 30 r. ž. a za
+ manžela č. 37

18:00

+ rodičia z č. 737

06:30

UTOROK

+ František Serdel a za účast. pohrebu

STREDA

Janka Mastráková (*30.7.2018)

ŠTVRTOK

18:00

PIATOK

+ rodičia a za duše v očistci

FÉRIA

FÉRIA

Viktor Jašica (†65)
...nech mu je Pán pri osobnom súde
milosrdný.
OHLÁŠKY

+ z rod. Črchlanových, Kosmeľových a
Bugajových

18:00

Sobášna sv. omša

15:00

Sobášna sv. omša

16:00

+ Polťákoví a Judiakoví č. 52

07:00

Za BP pre rodinu č. 298

08:30

Za Boží ľud

10:30

Stanislav Kasaj, syn rodičov Karola a Ľubice r. Kučerovej
narodený v Čadci, bývajúci v Krásne nad Kysucou
a Jana Mikolajčíková, dcéra rodičov Stanislava a Terézie
r. Bulvasňákovej, nar. v DK, bývajúca v Novoti
Ľubomír Jakubjak, syn rodičov Stanislava a Heleny rod.
Vojtkuliakovej, nar. v DK, bývajúci v Novoti,
a Katarína Rejdugová, dcéra rodičov Viktora a Bernardíny
r. Resutíkovej, nar. v Trstenej, bývajúca v Or. Veselom.

ŠTVRTOK

Na večnosť sme odprevadili:

PIATOK

UTOROK

V Cirkvi sme privítali:

18:00

SOBOTA

FÉRIA

06:30

Za BP a dary DS pre Daniela, Petra a
Ľudovíta

NEDEĽA

PONDELOK

Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 do
sv. omše.
+ manžel a rodina

STREDA

06:30

SV. VINCENT DE PAUL, KŇAZ
SPOMIENKA

FÉRIA

SOBOTA

Za deti a vnúčatá a za BP č. 772

24.-30. september
2018

SV. MICHAL, GABRIEL A RAFAEL
ARCHANJELI, SVIATOK

NEDEĽA

PONDELOK

24.-30. .september 2018

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA

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

