Sv. Alojz Gonzaga sa narodil v roku 1568 na zámku
Castiglione pri Mantove v severnom Taliansku. Pochádzal zo šľachtického rodu. Jeho matka bola veľmi nábožná, od detstva ho učila modlitbám. Chcela, aby sa zasvätil Bohu. Jeho otec, vojenský generál, chcel, aby sa stal
vojakom, a tak mu často rozprával o bitkách a hrdinstvách vojakov. Od troch rokov ho učil jazdiť na koni a
keď mal štyri-päť rokov, zobral ho na výcvik vojakov,
ktorí sa pripravovali na boj proti Turkom. Tam sa Alojz
naučil narábať so zbraňou a, čo je horšie, prebral spôsoby
vojakov. Naučil sa nadávať a kliať. Nakoniec ho poslali
domov. Jeho matka musela vynaložiť veľa úsilia, aby ho
odnaučila zlým spôsobom a rečiam. Podarilo sa, Alojz
prijímal všetko s otvorenou dušou. A hoci potom na želanie svojho otca odišiel do Florencie, aby sa vzdelával,
nestratil vieru, napriek pokušeniam žiadostivosti po majetku, podráždenosti a podobne. Vrúcne sa modlieval
pred obrazom Panny Márie, zasvätil sa jej a urobil sľub
doživotnej čistoty. Dostal mimoriadnu milosť, že do konca života necítil žiadne pokušenie proti čistote. Zanedlho
sa dostal vďaka svojmu otcovi na španielsky kráľovský
dvor, plný samopaše a neviazanej zábavy. No udržal sa
čistým. Tam spoznal spoločnosť Ježišovu, ktorej zakladateľom bol pôvodom španielsky vojak Ignác z Loyoly.
Rozhodol sa vstúpiť do nej. Otec však bol kategoricky
proti. Alojz sa postil a bičoval. Keď to otec zistil, nakoniec, aj keď mu to nebolo po vôli, ustúpil. V roku 1585
vstúpil do noviciátu v Ríme. Veľmi sa usiloval o skromnosť, pokoru. Vždy si sadal na posledné miesto a nebol
rád, keď hovorili o jeho prednostiach alebo pôvode. Najradšej sa venoval chorým, ktorých nachádzal na uliciach
Ríma. Mal však podlomené zdravie, a tak ho poslali najskôr do Neapola a potom do Milána, kde mal dokončiť
bohoslovecké štúdiá. Medzitým, roku 1587, zložil večné
sľuby. Roku 1591 vypukol v Ríme mor. Jezuiti otvorili
nemocnicu, kde prijímali tých, čo to potrebovali. Alojz
sa, samozrejme, tiež hlásil do služby. Spolu s inými bratmi sa však nakazil. Bratia zomreli, on vyzdravel, no následky v podobe zimnice ho prenasledovali ešte dlhší
čas. Raz našiel na ulici nakazeného človeka, ktorého odniesol do nemocnice a poskytol mu prvú pomoc. Toto ho
pravdepodobne vyčerpalo. Zaľahol, dostal horúčku.
Predpovedal, že zomrie v deň oktávy Božieho tela. Tak
sa aj stalo. Zomrel 21. júna 1591. Mal dvadsaťtri rokov.

17. jún 2018
Na budúcu nedeľu budeme po sv. omšiach zapisovať
úmysly sv. omší na mesiac júl.

N ov ot s ký ž ur ná l

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela
Sv. Otca.
Deň rodiny, ktorý sa v našej farnosti pre nepriaznivé
počasie presunul na iný termín, bude na budúcu nedeľu,
24.6.2018. Veríme, že tento krát nám počasie bude
priať, a spoločne zažijeme krásne popoludnie plné
radosti.
Oznamujeme, že táborové prihlášky ktoré neboli
dopredu rezervované (na detských omšiach, erko
stretkách, ...) budú dostupné v sobotu 23. júna po rannej
svätej omši. Pred omšou sa budú rozdávať poradové
čísla tak ako minulý rok. Do tábora je možné prihlásiť
aj malé deti od 4 rokov. Zároveň prosíme tých, ktorí už
majú prihlášku rezervovanú, aby si po ne prišli tiež
v sobotu 23. júna po svätej omši.
Mariánska púť na horu v Levoči sa tento rok
uskutoční počas prvého júlového týždňa, pričom hlavný
program bude cez víkend 7. a 8. júla 2018. Slávnostná
odpustová sv. omša bude v nedeľu o 10:00, celebrovať
ju bude J.Em. Kardinál Gerhard Ludwig MÜLLER,
emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery.
Predmanželské náuky pre snúbencov, ktorí si boli na
fare zapísať sobáš budú v sbotou 30.6.2018 o 8:00 na
farskom úrade.

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

O horčičnom zrnku

Dnes mám jedinečnú možnosť uvažovať nad veľmi dôležitou vecou pre môj duchovný rast a pre nadobúdanie
svätosti môjho života. Podobne ako maličké horčičné zrnko, keď ho mám v ruke, takmer ho nevidieť, i ja sa môžem vzhľadom na náročnosť Ježišových požiadaviek v
evanjeliu cítiť „malým a bezmocným“ na ich plnenie.
Tak, ako zo semienka môže vyrásť veľký strom, tak aj z
môjho pôsobenia vo svete, ak svoje úsilie a talenty spojím
s Božou pomocou a ponúkanými milosťami, môže vyrásť
jedinečné dielo pre nášho Boha! Svätosť života sa nevybuduje nikdy naraz, jediným okamihom. Ku svätosti života smerujem pomaly krok za krokom. Je to zvyčajne proces. Keď sa nechám Bohom formovať vo svojom živote,
on pomaly kúsok po kúsku z mojich malých, možno bezvýznamných skutkov nechá vyrásť dielo, ktoré možno aj
mňa samého prekvapí, ale aj povzbudí a poteší.

+ manžel a syn, + rodičia a krstní
rodičia číslo 1001

18:00

Poď. za 20 r. manž. a za zdr. a BP č. 41

06:30

V cirkvi sme privítali:
Cynthia Bulvasová (*15.5.2018)

Poď. za 60. r. života a za BP pre rodiny
z čísla 180

18:00

+ z rod., a za zdr. a BP pre rod. č. 231

06:30

+ starý otec č. 937
+ manžel a za zdr. a BP pre žijúcu
rodinu č. 452

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

18:00
06:30

Na úmysel z č. 181

18:00

+ otec a jeho rodičia, a za žijúcu mamu
a jej + rodičia č. 289

07:00

+ a žijúci z rod. Brandys č. 837

07:00

+ a žijúci z rod. č. 50

08:30

Za Boží ľud

10:30

OHLÁŠKY
Marek Sochuľák, syn rodičov Albína a Heleny rod.
Vrábľovej, narodený v DK, bývajúci v Novoti,
a Marika Košútová, dcéra rodičov Viliama a Jany, rod.
Suchovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Klíne.

Boh vás volá, aby ste sa k nemu pozdvihli výťahom
lásky
a nie vystupovali po namáhavých schodoch strachu.
(sv. Terezka)

PONDELOK

14:00

UTOROK

BP pre rod. a poď. za 10 r. manž. č 439

STREDA

18:00

ŠTVRTOK

+ rodičia Smolároví č. 792

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

FÉRIA

FÉRIA

FÉRIA

SV. ALOJZ GONZÁGA
SPOMIENKA

PIATOK

06:30

FÉRIA

SOBOTA

Za duše v očistci

18. –24. jún
2018

PANNY MÁRIE V SOBOTU

NEDEĽA

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

18.-24. jún 2018

NARODENIE SV. JÁNA
KRSTITEĽA, SLÁVNOSŤ

Lektorská služba (nedeľa, prikázaný sviatok) - skupina: 1II

