Sv Lukáš, Evanjelista
Sv. Lukáš, evanjelista, sa narodil pravdepodobne v
sýrskom meste Antiochia. Bolo to bohaté mesto s výbornou polohou, ale zároveň aj pohanské. Aj Lukášovi rodičia boli bohatí pohania. Dali ho študovať, pretoţe mal veľké nadanie. Stal sa lekárom, veľa cestoval
po Grécku a Egypte. Kedy a akým spôsobom sa obrátil na kresťanstvo, nevieme. Moţno to bol sv. Pavol,
ktorý ho zachytil svojimi kázňami v Antiochii. Sv.
Pavla potom Lukáš sprevádzal na jeho apoštolských
cestách. V roku 51 išiel s ním a s inými učeníkmi
(Timotejom a Sílasom) do Filíp, Solúna, Macedónska
a následne aj do Grécka, Malej Ázie, Palestíny, Sýrie,
Talianska. On ako jediný zostal s ním aj v Ríme vo
väzení a bol s Pavlom aj pred jeho smrťou, ako sám
Pavol píše: „…jediný Lukáš je so mnou.“ Zrejme na
Pavlov popud Lukáš napísal opis ţivota a pôsobenia
Pána Jeţiša, teda evanjelium. Veľa udalostí mu porozprával sv. Pavol, ale svätí otcovia píšu, ţe bol blízkym
priateľom apoštola sv. Jána a Panny Márie a poznal aj
iných apoštolov. Mal teda dosť prameňov, aby hodnoverne zachytil účinkovanie Jeţiša Krista. Svoje evanjelium venoval vznešenému Teofilovi. Napísal ho zrejme po páde Jeruzalema, medzi rokom 80 aţ 90 v gréčtine. Adresoval ho kresťanom, ktorí sa obrátili z pohanstva. Svedčí o tom aj okolnosť, ţe v evanjeliu sa
vţdy snaţí podrobne vysvetliť ţidovské zvyklosti. Vo
svojom evanjeliu ako jediný z evanjelistov prináša
podrobný opis narodenia Mesiáša. Skutky apoštolov
takisto pochádzajú z pera tohto brilantného pisateľa.
Venuje ich tieţ tomu Teofilovi, pre ktorého písal aj
evanjelium. Cieľom tejto druhej knihy bolo, aby podal
svedectvo o ţivej Cirkvi, ktorá nezanikla, aj napriek
tomu, ţe okolo zúril pohanský svet.
Akým spôsobom zomrel, nie je isté. Niektorí hovoria, ţe vo veku osemdesiatštyri rokov ho obesili v Patrase v Grécku. Iní však tvrdia, ţe zomrel prirodzenou
smrťou. Je patrónom všetkých Lekárov

14. október 2018
Na budúcu nedeľu budeme zapisovať úmysly sv. omší
na november.

N ov ot s ký ž ur ná l

Na búducu nedeľu je zbierka na misie.
Časopis HLASY z domova a misií na rok 2019 je
moţné objednať do 5.XI.2018 u M. Subjakovej. Ročné
predplatné je 12 eur.

Počas októbra sa sv. ruženec pred večernými sv.
omšami budú modliť ţiaci našej školy. Tento týţdeň
poprosíme : V utorok ţiaci 5.B. V piatok sa vţdy
modlia birmovanci.

Na zbierku „Boj proti hladu“ za vyzbieralo
1470,05,- eur. Organizátori úprimne ďakujú všetkým,
ktorí prispeli. Pán Boh zaplať

———————————————————————-

Učiteľka dá Jankovi poznámku: "váš syn nič nevie."
Otec dopíše: "preto chodí do školy..."

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

Čo mi hovorí?
Pozorujem v duchu Jeţiša, ako v dnešnom evanjeliu
hľadí na mladíka. Do ničoho ho nenúti, nepresviedča
ho, rešpektuje jeho slobodnú vôľu. Je na ňom, či Jeţišove slová prijme alebo nie. Mladík s tým mal evidentný problém, preto zosmutnel a odišiel.
Tak ako nebol Jeţišovi ľahostajný mladík z evanjelia,
tak sa s láskou teraz pozerá aj na mňa. Dokáţem vnímať, čo mi hovorí? Čo všetko mi chýba, aby som ho
dôsledne nasledoval? Kvôli čomu najčastejšie ja
„odchádzam“? Je to majetok? Sú to veci, ktoré pevne
drţím v rukách a nerád by som sa ich zriekol? Sú to
osoby, ktoré zaberajú celé moje srdce? Je to moja práca, ktorej sa venujem skoro celý deň, len aby som pre
seba a pre rodinu zabezpečil vyšší ţivotný štandard?
Mám strach, ţe mi Jeţiš „siahne“ na to, čo mi je najdrahšie a najmilšie? Nič z tohto sveta však neprevýši
Boţiu lásku!

+ manţel, súrodenci a rodičia č. 995

14:00

Ema Veselovská (*24.9.2018)
...nech je jej život Bohu na slávu, svetu na
osoh, rodičom na radosť a jej samej na
spásu.

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

OHLÁŠKY

Poď. za 65 r. ţ. a BP pre deti s rodinami

18:00

+ manţel Anton a + zať Jozef

18:00

BP pre spoluţiakov a ich rodiny
z ročníka 1973-1974, 30 r. od ZŠ

07:00

Jakub Ţatkuliak, syn rodičov Ervína a Márie r.
Knapčíkovej, narodený v DK, bývajúci v Novoti
a Ivana Račáková, dcéra rodičov Vladimíra a Boţeny
r. Balúnovej, nar. v DK, bývajúca v Novoti
Ján Serdel, syn rodičov + Albína a Kristíny rod.
Bruníkovej, nar. v DK, bývajúci v Novoti,
a Ľubomíra Mikolajčíková, dcéra rodičov Štefana a Oľgy
r. Tomašákovej, nar. v Martine, bývajúca v Novoti
...aj týchto snúbencov odporúčame do vašich modlitieb.

Poď. za 20 r. manţ. a BP pre rod. č 797

07:00

BP pre rod. č. 309 a krstné deti

08:30

Za Boţí ľud

10:30

„V čase zármutku nezanedbávaj svoje modlitby. Zlý
nepriateľ sa pokúsi zmiasť ťa, aby si ich zanedbával.
Naopak, modli sa ešte viac ako inokedy a uvidíš, ako
rýchlo ti Pán príde na pomoc. Kto sa modlí, nezotrvá dlho
v hriechu. Pretoţe buď zanechá modlitbu, alebo hriech,
lebo modlitba a hriech nemôţu existovať vedľa seba.“
(Sv. Terézia z Avily)

UTOROK

18:00

STREDA

+ kňaz Ladislav Hagovský

ŠTVRTOK

V Cirkvi sme privítali:

PIATOK

Vo štvrtok nebude adorácia.

SV. TERÉZIA Z AVILY
SPOMIENKA

FÉRIA

SV. IGNÁC ANTIOCHIJSKÝ
SPOMIENKA

SV. LUKÁŠ
SVIATOK

FÉRIA

SOBOTA

06:30

PONDELOK

15.-21. október
2018

PANNY MÁRIE V SOBOTU
SPOMIENKA

NEDEĽA

+ z rod. Ovšák, Serdel a Piták č. 1038

STREDA

UTOROK

PONDELOK

15.-21. október 2018

DVADSIATA DEVIATA
NEDEĽA

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

