Sv. Lev Veľký sa narodil okolo roku 400 v toskánskej
rodine. O jeho mladosti nevieme nič. Za diakona bol vysvätený počas pontifikátu sv. Celestína I. (422-432). Uţ
ako diakon sa stal pápeţským legátom v Galii. Počas
trvania tohto úradu bol zvolený roku 440 za pápeţa. Vo
svete i Cirkvi vtedy vládol chaos kvôli početným herézam a nedorozumeniam medzi cirkevnou hierarchiou.
Pápeţ sa všemoţne usiloval kázňami a katechézami vychovávať tak duchovenstvo, ako aj pospolitý ľud. Snaţil
sa, aby najmä v Ríme ţili ľudia príkladným ţivotom.
Vyvinul veľké úsilie aj pri opravách baziliky sv. Petra,
dal vystavať nové chrámy. V roku 449 zvolal cisár Teodózius cirkevný snem do Efezu. Pápeţ tam tieţ poslal
svojich zástupcov. No koncil bol úplne v rukách cisára a
bludára Eutycha, ktorého Teodózius zastával. Pápeţským
legátom sa nepodarilo nič urobiť pre prijatie pápeţovho
listu o pravej náuke o dvoch prirodzenostiach Jeţiša
Krista. Preto pápeţ odmietol uznať závery koncilu a nazval ho nie Efezský koncil, ale Efezské zbojníctvo a s
týmto menom vstúpil do dejín. V roku 451 sa konal ďalší
koncil v Chalcedóne, kam pápeţ znova poslal po svojich
vyslancoch list o dvoch prirodzenostiach Jeţiša Krista.
Tam bol list prijatý so všeobecným nadšením a pokladá
sa prvé vyhlásenie pápeţa „ex cathedra“.
Podľa tradície pápeţ Lev Veľký roku 452 zabránil zničeniu mesta Ríma, keď sa vybral bez zbraní za vodcom
Hunov Attilom, ktorý chcel zničiť Rím. Našiel ho pri
brehoch rieky Pád pri Mantove. Presvedčil ho, aby ušetril
Rím od zničenia. Na počudovanie všetkých Attila vtedy
vyhovel pápeţovi, nechal mesto na pokoji a odtiahol
preč. O niekoľko rokov neskôr (r. 455) zase ohrozoval
mesto Rím kmeň Vandalov. Pápeţ znova ţiadal o mier.
Nepodarilo sa mu však celkom uprosiť ich kráľa Gensericha. Dosiahol aspoň toľko, ţe pri štrnásťdennom drancovaní Ríma ušetria ţivoty obyvateľov. Mesto však olúpili takmer o všetko.
Pápeţ Lev sa zapísal do dejín ako obranca pravej viery,
ochranca slabých a trpiacich, ale aj ako posol mieru. Bol
veľmi pokorným muţom. Zachovalo sa po ňom mnoho
listov, spisov a kázní. Zomrel roku 461. Pochovaný je v
bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Ako prvý spomedzi pápeţov dostal titul Veľký.

4. November 2018
Rozpis sluţieb birmovancov na piatkové sv. omše
podľa skupín (Modlitba sv. ruţenca, čítania a prosby.:
2.11.– 8.B/1, 9.11.– 8.B/2, 16.11.– 9.A/1, 23.11.–
9.A/2, 30.11.– 9.B/1, 7.12.-9.B/2 , 14.12.– 7.A/1, 21.12.
- 7.A/2,
11.1.– 7.B/1, 18.1.-7.B/2 , 25.1.– 8.A/1, 1.2.– 8.A/2,
8.2.– 8.B/1 , 15.2.– 8.B/2 , 22.2.-9.A/1 , 1.3.– 9.A/2,
8.3. - jarné prázdniny. 15.3.-9.B/1 , 22.3.-9.B/2 , 29.3.–
7.A/1, 5.4.– 7.A/2, 12.4.– 7.B/1
Ste členom farského spevokolu, zboru, prípadne iba
radi spievate? V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj
mládeţe má pre Vás ponuku stať sa súčasťou jedného
veľkého originálneho speváckeho zboru pod vedením
dirigenta Colina Vassella z Veľkej Británie. V Trstenej
sa v dňoch 9. - 11. novembra 2018 uskutoční už 6.
ročník Gospel workshopu, na ktorý sa môţu prihlásiť
nielen aktívni speváci a zboristi, ale aj všetci tí, ktorí
radi spievajú a chcú na svojom speve ďalej pracovať a
pritom spoznať nových ľudí. Počas víkendu sa pod
vedením lektora naučia gospelové piesne, ktoré v
nedeľu 11. novembra 2018 odznejú na Galakoncerte pre
verejnosť v Dome kultúry v Trstenej. Prihlasovanie
účastníkov na Gospel workshop je do 4. novembra
2018. Viac informácií nájdete na www.ozviac.sk
Časopis POSOL na rok 2019 si môţete objednať do
12.11.2018 u Boţeny Jantolákovej. Ročné predplatné je
8,50,Kto by mal v roku 2019 záujem odoberať časopis
RUŢENEC, môţe si tento objednať do 15. 11. 2018
u p. Štefana Kolenčíka, mobil 0907526259. Cena za 12
čísiel je 6 €.
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

Vykročiť za ním...
Jeţiš videl úprimný záujem zákonníka, ktorý sa ho pýtal, ktoré prikázanie je najväčšie, o poznanie pravdy,
ale aj to, ţe ešte nebol pripravený na zjavenie jeho
Boţstva, preto ho povzbudzuje: Nie si ďaleko od Boţieho kráľovstva. V tejto chvíli hovorí niečo podobné
mne. Ja viem, kto je Jeţiš. Denne zaţívam jeho dotyky
lásky, usilujem sa ho nasledovať, ale chýba mi vytrvalosť a trpezlivosť. On sa však teší z toho, keď sa vţdy
nanovo s odhodlaním za ním pohnem. Kaţdá prekáţka,
ktorú zdolám, kaţdé nepochopenie, ktoré prijmem, ma
posunie bliţšie k Jeţišovi, ale aj ku cieľu, pre ktorý ma
Boh povolal, ku večnej radosti v nebi. Jeţiš sa s láskou
na mňa teraz pozerá a povzbudzuje ma: Nie si ďaleko
od Boţieho kráľovstva. Poď, pomôţem ti byť odváţnym, vytrvalým a milujúcim všetkých navôkol. Som s
tebou!
Odhodlane vykročím, lebo som si istý, ţe on ma nikdy
neopustí.

18:00

+ rodičia a brat z č. 218

06:30

+ Ján Šustek a za BP pre rod. č. 351

18:00

Rodinu si založili:

Za zdr. a BP pre rodičov Bolekových a
Smarkoňových č. 867

14:00

Jakub a Ivana Ţatkuliakovci
...prajeme im veľa Božieho
požehnania na spoločnej ceste životom

+ z rod. Franek a Antušák a BP pre rod.
č. 548

06:30

+ Vendelín a + synovia č. 1000

18:00

Poď. za 50 r. ţiv. dcéry a za zdravie a
BP pre jej rodinu

06:30

18:00

Poď za 60 r.ţ. a BP pre č. 360

07:00

+ syn a BP pre rod. č. 64

07:00

BP pre starostu Františka Poletu a jeho
rodinu

08:30

Za Boţí ľud

10:30

FÉRIA

OHLÁŠKY
Michal Kuchťák, syn rodičov Štefana a
Margity r. Jantolákovej, narodený v DK,
bývajúci v Novoti
a Silvia Bystričanová, dcéra rodičov Milana a Jany
r. Petrekovej, nar. v DK, bývajúca v Novoti
...aj týchto snúbencov odporúčame do vašich modlitieb.

+ mama Mária a za BP pre č. 158

FÉRIA

„Z počiatku som si myslela, ţe je potrebné obracať ľudí na
vieru. Dnes viem, ţe mojou úlohou je milovať, a láska si
obráti koho chce.“ (Sv. matka Tereza)

ŠTVRTOK

18:00

FÉRIA

FÉRIA

PIATOK

+ Vladimír a Marta

PONDELOK

Poď. za 60 r.ţ. a za BP pre rod. č. 398

UTOROK

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

STREDA

06:30

VÝROČIE POSVIACKY
LATERÁNSKEJ BAZILIKY

SOBOTA

+ z rod. Antušák a Franek č. 93

5.-11. november
2018

SV. LEV VEĽKÝ, PÁPEŢ
SPOMIENKA

NEDEĽA

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

5.-11. november 2018

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA

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

