Sv. Ondrej, apoštol, sa narodil v Betsaide, v mestečku
na brehu Tiberiadského jazera neďaleko Kafarnauma.
Jeho otec sa volal Jonáš (Ján) a jeho mladším bratom
bol Šimon Peter. Východní cirkevní spisovatelia nazývajú Ondreja „prvým povolaným―, lebo Ježiš práve jeho
povolal ako prvého k apoštolskej práci. Pôvodom bol
rybár – ako celá jeho rodina. Detstvo a mladosť prežil v
Betsaide a potom, už s manželkou a bratom Šimonom sa
usadili v prístavnom meste Kafarnaum. Aj tam sa venoval rybárstvu. Bolo to remeslo namáhavé, ale výnosné.
Toto remeslo vykonávali spolu so Zebedejovcami – neskorším apoštolom Jánom a Jakubom a ich otcom.
Ondreja veľmi oslovilo vystúpenie Jána Krstiteľa. Spolu
s Jánom, Zebedejovým synom, neskoršie Jánom apoštolom, patrili medzi verných Krstiteľových učeníkov.
Keď Ján Krstiteľraz s nimi stál, videl Pána Ježiša ísť
smerom k nim, povedal im: „Hľa, Boží Baránok, ktorý
sníma hriechy sveta―. (Jn 1, 29) Na druhý deň im znova
povedal: „Hľa, Boží Baránok!― Oni sa pohli za Ježišom.
Vtedy zostali s ním. Ondrej potom vyhľadal svojho brata
Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša.― A priviedol
ho k nemu. Od toho času Ondrej a Šimon dochádzali k
Ježišovi a boli aj svedkami prvého zázraku, ktorý urobil
na svadbe v Káne. Z loďky Šimona Petra potom Kristus
učil zástupy. Cirkevní otcovia, najmä sv. Béda Ctihodný,
nazývajú Ondreja „privádzačom ku Kristovi―. Okrem
toho, že priviedol ku Kristovi svojho brata Šimona Petra,
priviedol k nemu aj chlapca s piatimi chlebmi a dvoma
rybami pri zázračnom rozmnožení chleba(Jn 6, 1-13) a
takisto aj Grékov, ktorí prišli za Filipom s prosbou:
„Chceli by sme vidieť Ježiša.― (Jn 12, 13-25)Po zoslaní
Ducha Svätého žil Ondrej zhruba dvanásť rokov v Jeruzaleme. Potom odišiel pravdepodobne do Bitýnie (M.
Ázia), južného Ruska (kmene Skýtov), odtiaľ do Trákie
(dnešné Bulharsko a Rumunsko) a nakoniec do Grécka,
kde dosiahol najväčšie apoštolské úspechy. Pohanské
chrámy zostali prázdne, spustli, ľudia sa dávali krstiť.
Podľa tradície ho v hlavnom meste Achájska v Patrase na
podnet cisárskeho vladára Egea ukrižovali na kríži v podobe písmena X. Nepribili ho klincami, len ho priviazali.
Na kríži umieral tri dni. Okolo roku 356 dal cisár Konštanc preniesť jeho pozostatky do Konštantínopolu. Sv.
Ondrej je dodnes na popredných miestach úcty k svätým,
najmä vo východných cirkvách.

25. November 2018
Sobášne náuky pre snúbencov, ktorí sa budú sobášiť v
prvej polovici roku 2019 (do konca júla) budú v sobotu
15.12.2018 o 8:00 na farskom úrade.
Na prvú sobotu v mesiaci prosíme o predmodlievanie
posvätného ruženca tieto ruže: Sv. Terézia Avilská, Sv.
Terézia z Lisieux, Sv. Agnesa Rímska, Sv. Alojz,
Sv. Alžbeta Uhorská.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

N ov ot s ký ž ur ná l

Kristus Kráľ...

Spoločenstvo Modlitby Matiek pozýva všetkých na
Modlitbové stretnutie v stredu 28.11.2018 po večernej
sv. omši.
Dnes (nedeľa) pozývame všetky deti, ktoré chcú
koledovať, aby prišli do kostola o 17:00 hod.
Časopis „Rodina nepoškvrnenej― na rok 2019 si môžete
objednať do 15.12.2018 u p. Agnesi Vojtaššákovej.
Ročné predplatné je 5,- eur.
Na budúcu nedeľu budeme pri sv. omšiach požehnávať
adventné vence.
V stredu po večernej sv.omši bude na farskom úrade
stretnutie farskej pastoračnej rady.
——————————————————————
Babka si vyberá v banke peniaze a slečna pri okienku
jej hovorí:- Pani, ale zo zadnej strany, tam dolu, sa
musíte aj podpísať.
- A čo to tam mám napísať, dcérenka moja ?
- No normálne, tak ako sa podpisujete na listy.
- A babka napísala: "Všetkých vás pozdravujem a
bozkávam, vaša babka..."
Rímskokatolícky farský úrad Novoť
tel.: 043 5590 230; +421950 626 642
e-mail: farnost@novot.sk
č.ú. SK62 0900 0000 0000 5417 9595

Si židovský kráľ? Musím sa priznať, že Ježiš nijako
nezapadá do mojich predstáv o kráľoch, panovníkoch,
monarchoch, cisároch a vládcoch. Ježiš sa narodil v
chudobe, žil v nej, často nemal kde hlavu skloniť, preto
je mi ťažko vnímať ho ako kráľa. Počas svojho účinkovania nechcel odhaliť svoj skutočný pôvod, o svojom
kráľovstve otvorene hovorí až na konci svojho života
pred Pilátom. Mne sa slovo kráľovstvo väčšinou spája
s panovníkmi, ktorí v dejinách chvíľu „pobudli―, zanechali nejakú stopu, ale žiaden z nich nepritiahol ku sebe toľko ľudských sŕdc, ako Ježiš! Ježiš je kráľ, ktorý
miluje absolútne a nekonečne! Ježiš je panovník, ktorý
nenúti, ale pozýva! Nie je kráľom nad hmotným majetkom, ale túži byť kráľom môjho srdca! Preto sa musím
už dnes rozhodnúť, či takémuto oddanému kráľovi
chcem slúžiť, či mu dovolím, aby „totálne― ovládol
moje srdce, nie moje materiálne veci a bohatstvá! Komu chcem teda odo dnes slúžiť?

Na večnosť sme odprevadili

+ rodičia Kuchťákoví a Vavriňákoví,
+ deti, č. 984

18:00

Za BP a zdr. pre rodinu a poď.
a za Božie dobrodenia č. 807

14:00

Elena Dibdiaková (†91)
Angelína Šusteková (†89)
...nech im je Pán pri osobnom súde
milosrdný...

BP pre rodinu, deti a vnúčatá č. 350

18:00

Na úmysel celebranta

06:30

+ manžel, žijúca manželka, deti
a vnúčatá z č. 801

18:00

BP pre všetkých mäsiarov z farnosti

06:30

+ z rodiny č. 606

18:00

Poď. za 50 r. ž. a za BP pre rodinu 994

07:00

Poď. Za 50 r. manž. A BP pre rodinu

12:00

+ Vendelín a + Hierolima a + Paulína a
za zdr. Sestry a bp pre rod. č. 390

07:00

+ Juliana Kovalčíková
a účastníci pohrebu

08:30

Za Boží ľud

10:30

Rodinu si založili:
Michal a Silvia Bystričanovci
Ľuboš a Terézia Kuhejdovci
...Prajeme im veľa Božieho požehnania
na spoločnej ceste životom.

„Kto od nebeského Otca očakáva, že sa mu postará o taký
príjem, a životné podmienky, aké si človek predstavuje,
môže byť sklamaný. Dôvera v Boha môže obstáť iba vtedy,
keď zahŕňa ochotu prijať z Otcovej ruky čokoľvek. Lebo iba
on vie, čo je pre nás dobré.― (Sv. Terézia Benedikta z kríža)

UTOROK

06:30

STREDA

+ rodičia Vojtkuliakovci a Plaskúrovci
č. 233

FÉRIA

FÉRIA

FÉRIA

ŠTVRTOK

18:00

FÉRIA

PIATOK

Na česť Ducha Svätého

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

PONDELOK

06:30

SV. ONDREJ, APOŠTOL,
SVIATOK

SOBOTA

Poď. a BP pre rod. č. 199

26. november-2.december
2018

PANNY MÁRIE V SOBOTU
FATIMSKÁ SOBOTA

NEDEĽA

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

26. november-2.december 2018

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

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

