Poľský princ sv. Kazimír sa narodil 3. októbra 1458 v
Krakove, ako tretí z trinástich detí poľského kráľa Kazimíra IV. a Alţbety Rakúskej, dcéry cisára Albrechta II.
Jeho matka bola veľmi náboţná a dbala na náboţenskú
výchovu svojich detí. Výdatne jej v tom pomáhal krakovský kanonik, známy historik, Ján Dlugosz, ktorý bol
veľmi učeným, no zároveň aj veľmi pokorným kňazom.
Princ Kazimír bol mimoriadne nadaný, jeho vedomosti
sa rozvíjali veľmi rýchlo. Kňaz Ján Dlugosz bol pre neho
ideálnym vychovávateľom – do správnej miery milujúcim i prísnym. Na ţiadosť uhorskej šľachty, poslal otec
ani nie pätnásťročného Kazimíra, aby viedol vojsko proti
uhorskému panovníkovi, Matejovi Korvínovi. Ukázalo
sa však, ţe vojská Mateja Korvína boli početnejšie. Okrem toho uhorskú šľachtu si získal späť, a tak poľské
vojská sa radšej sami stiahli. Mladý Kazimír sa tomu len
potešil, pretoţe netúţil po svetských hodnostiach. Jeho
otec sa však hneval, ţe sa výprava nepodarila. Kazimír sa
zo strachu pred ním utiahol na vzdialený zámok, aţ kým
sám pápeţ o niekoľko mesiacov neprispel k ich zmiereniu. Uprostred hluku kráľovského dvora sa Kazimír zaoberal náboţenskými vecami. Ţil v úplnej utiahnutosti a
v tichosti. Spával na holej zemi a prísne sa postil. Včasráno chodieval na sv. omšu. Veľa rozjímal. Často sa zamýšľal nad utrpením Pána Jeţiša a v duchu ho sprevádzal na kríţovej ceste. Popri tom však nezanedbával chudobných, opustených a väzňov. Bol jediným, ktorý sa
odváţil otcovi povedať o všetkej nespravodlivosti a o
potrebe voči chudobným. Často sa delil s tým, čo mal. V
obrane viery bol neúprosný. Vďaka nemu nemohli bludári ovládnuť chrámy a prestavať ich podľa svojich predstáv. Kazimír bol neobyčajne oddaný Panne Márii. Aj na
jeho rakve sa nachádzajú slová jeho obľúbenej hymny:
„Omni die dic Mariae“ (Kaţdú chvíľu spievaj Márii).
Všetci na neho naliehali, aby sa oţenil s dcérou Ferdinanda III. On však nechcel. Predpovedal, ţe čoskoro zomrie. To sa aj stalo. Ťaţko ochorel na tuberkulózu. Zomrel 4. marca 1484 na zámku v Grodne (Litva). Nemal
ani dvadsaťšesť rokov. Jeho telo preniesli do hlavného
mesta Vilnius a tam v katedrále v kaplnke Matky Boţej
ho pochovali. Za svätého ho vyhlásil pápeţ Lev X. v roku 1521. Ikonografia ho veľmi často zobrazuje s pergamenom v ruke, s citáciou jeho obľúbenej piesne a s ľaliou.

3. marec 2019
Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

N ov ot s ký ž ur ná l

V pondelok o 18:00 bude na farskom úrade zasadnutie
pastoračnej rady farnosti.
V utorok bude celodenná poklona najsvätejšej
oltárnej sviatosti od 7:00 do večernej sv. omše.
V pôstnom období budeme mávať ako obvykle v
kostole poboţnosť kríţovej cesty kaţdý piatok o 17:20
a kaţdú nedeľu o 15:00. V piatky sa budú kríţovú
cestu modliť birmovanci po skupinách, podľa toho,
ktorá skupina má daný piatok sluţbu ( 8.3. - 8.B/1,
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 )
Rozpis kto má v ktorú nedeľu kríţovú cestu bude vţdy
na daný týţdeň uvedený vo farníku. V nedeľu
10.3.2019 popoludní sa bude modliť pán kaplán.
V tú nedeľu však krížová cesta nebude o 15:00 ale
o 14:00
Popolcová streda je deň prísneho pôstu a zdrţiavania
sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôţe nahradiť iným
skutkom pokánia, ako je tomu v beţné piatky. Pôst
znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (Pričom je
moţné prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu
dňa.) Kánon 1252 stanovuje, kto má záväzne plniť
pôstnu disciplínu: „Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje
tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života. Zákon pôstu však
zaväzuje všetkých plnoletých, až do začatia
šesťdesiateho roku života.“

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

Po čom túži moje
srdce?
Jeţiš rozpovedal učeníkom toto podobenstvo: „Môţe viesť
slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy?
Ţiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako
jeho učiteľ.
Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku
brvno nezbadáš? Ako môţeš povedať svojmu bratovi: ‚Brat
môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku,‘ keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv
brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata.
Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý
strom, ktorý rodí dobré ovocie. Kaţdý strom moţno poznať
po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostruţín neoberajú hrozno.
Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro
a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.“ (Lk 6, 39-45)

Podobenstvo, ktoré Jeţiš v dnešnú nedeľu vysvetľuje
zjavuje jednoduchú pravdu a ţiada náš postoj. Všetko
čo tvorí podstatu veci má svoj vonkajší prejav. Pre nás
to znamená váţnu otázku. Sme kresťanmi len podľa
mena, alebo náš ţivot vyţaruje identitu, ţe patríme
Kristovi? Náš kresťanský ţivot stojí na morálnych
zásadách? Alebo je o intímnom vzťahu s Jeţišom skrze
ktorého máme účasť na boţom ţivote? Čo tvorí našu
kresťanskú identitu? Aký je to poklad, ktorý je zdrojom
všetko čo robíme, premýšľame, cítime?
Kde je poklad, tam bude aj tvoje srdce. Po čom túţi
naše srdce? Aké priority si zvolím pre dnešný deň?

06:30

+ z rodiny Jakubjakovej č. 27

18:00

Na úmysel celebranta

06:30

Poď. a BP pre rod. a + otec č. 148

18:00

BP pre spoluţiakov, ktorí končili ZDŠ v
roku 1968

06:30

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

Na večnosť sme odprevadili:

Poď. a BP pre rodinu č. 19

18:00

Poď. za 30 r. ţiv. a BP pre syna Jána
č. 505

07:00

+manţel a ţijúca manţelka a deti
s rodinami č. 239

07:00

Poď. za 50 r. ţivota a + rodičia č. 8

08:30

Za Boţí ľud

10:30

Albín Jašica

(†59)

Nech ho Pán prijme k sebe do radosti
večného života...

Ak svojmu bratovi, na ktorého sa pre niečo hneváš,
neodpustíš jeho viny, potom sa modlíš a postíš úplne
zbytočne. Boh ťa neprijme. (sv. Efrém Sýrsky )

UTOROK

Za zdr. a BP pre Adriána, poď. za 18
r.ţivota, č. 116

Timea Serdelová (*1.2.2019)

STREDA

18:00

ŠTVRTOK

V cirkvi sme privítali
+Helena Buckulčíková a + Mária
Ovšáková a BP pre rodinu

PIATOK

Adorácia bude v utorok od 7:00 do
večernej sv. omše

PONDELOK

06:30

SOBOTA

+ manţel, + brat a + otec č. 289
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SV. KAZIMÍR
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FÉRIA

POPOLCOVÁ STREDA
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