Svätý Peter – pôvodným menom Šimon – sa narodil
v Palestíne, v mestečku Betsaida na severnom brehu
Genezaretského jazera. V dospelom veku býval v
meste Kafarnaume. Bol bratom apoštola Andreja. Keď
ho Ježiš povolal za apoštola, zmenil mu meno na
Peter, tj. Skala, na ktorej založil svoju Cirkev a Petrovi
dal „kľúče od nebeského kráľovstva―. Peter najprv
hlásal evanjelium v Palestíne, potom v Antiochii, v
Korinte a napokon v Ríme, kde bol aj ukrižovaný dolu
hlavou roku 67 alebo už roku 64.
Svätý Pavol sa narodil okolo roku 10 v Tarze, ktorý
bol dôležitým kultúrnym a obchodným strediskom
v Malej Ázii. Pôvodne sa menoval Šavol. Študoval
v Jeruzaleme a stal sa tu veľkým prenasledovateľom
kresťanov. Na ceste do Damasku okolo roku 33-35
zjavil sa mu Ježiš Kristus. Pavol sa stal kresťanom a
veľkým misionárom medzi pohanmi. Pôsobil na
Cypre, v Malej Ázii, v Macedónii, v Grécku aj
v Ríme. Pavol bol sťatý v Ríme roku 67 za cisára
Nerona. Pochovaný je v bazilike sv. Pavla v Ríme
postavenej v 4. storočí.
O živote a činnosti sv. Petra a Pavla. sa zachovali
pomerne obšírne historické údaje (v evanjeliách, v
Skutkoch apoštolov a v spisoch cirkevných Otcov a
apologétov).Obaja títo apoštoli boli umučení v Ríme
za cisára Nera v roku 67 (alebo v roku 64). Peter bol
ukrižovaný dole hlavou na Vatikánskom vŕšku, Pavol
– ako rímsky občan – bol sťatý pri Ostijskej bráne. Ich
pozostatky sa hneď stali predmetom osobitnej úcty. V
roku 258 ich kresťania ukryli v katakombách
sv. Sebastiána, odtiaľ ich v 4. storočí slávnostne preniesli do baziliky, ktorú dal na mieste Petrovho
umučenia postaviť cisár Konštantín.

24. jún 2018
V budúcom týždni bude každoročná eRko akcia pre
deti „Vypni telku zapni seba.“ Táto akcia pozýva deti,
aby na týždeň vypli telku a viac času trávili so svojimi
kamarátmi, s rodinou, viac sa spolu hrali, alebo išli
vonku do prírody. Skrátka aby namiesto pozerania
televízora viac budovali vzťahy. Pozývame deti, ktoré
túto výzvu príjmu, a nebudú vedieť čo s tým voľným
časom, aby prišli v pondelok, utorok aj v stredu, vždy
od 15:00 do 18:00 na starú faru, kde budú pripravené
rôzne hry a aktivity. Takže žiadna telka a veľa radosti:)
Spoločenstvo Modlitby Matiek vás pozýva na
MODLITEBNE TROJDNIE
- v piatok 29.6.2018 po večernej sv. omši
- v sobotu 30.6.2018 po sv. omši (ráno)
- v nedelu 1.7.2018 o 15:00
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 sbotu 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
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Verím Bohu?

Zachariáš a Alžbeta túžili po dieťatku. Aj keď roky
pribúdali, oni stále prednášali Bohu svoju pokornú
prosbu o dieťa. Boh ich cez dlhé roky vychovával, aby
boli dostatočne pripravení úplne sa zrieknuť svojho
syna, aby on mohol pripraviť cestu Mesiášovi. Po dlhých rokoch, ba desaťročiach, keď možno už strácali
nádej, Boh prehovoril skrze anjela. Deväťmesačné Zachariášove mlčanie bolo dostatočne dlhým a požehnaným časom, v ktorom ho Duch Svätý pripravoval na
vyspievanie chválospevu Najvyššiemu.
Keď sa pozriem na svoj život, musím skonštatovať, že
tiež mám veľa snov a plánov a bol by som celkom rád,
keby sa uskutočňovali podľa môjho vopred naplánovaného „scenára―. Ak mi náhodou niečo nevychádza podľa mojich predstáv, väčšinou nepadnem s pokornou
modlitbou na kolená, ale sa zaoberám myšlienkami
nedôvery až vzbury voči Bohu. Boh má však s mojím
životom svoj jedinečný plán. Mám v ňom aj ja svoje
miesto. Verím Bohu?

+ rodičia Ján a Helena Pidíkovci č. 336

18:00

+ Ladislav a členovia rodiny č. 200

06:30

+ rodičia Buľvasovci č. 445

18:00

Voľný úmysel

06:30

Poď. za 60 r. živ. a za zdr. a BP rod. a
za + z rodiny.

18:00

Za Boží ľud

06:30

Za učiteľov, žiakov a zamestnancov
našej školy

08:30

+ Rafael Vojtkuliak (výročná)

18:00

BP pre rodičov Blašťákových a za
Jozefínu Prokop.

07:00

Voľný úmysel

07:00

Za Boží ľud

08:30

Za Novoťských roľníkov a chovateľov

10:30

V cirkvi sme privítali:
Simona Murínová (*21.5.2018)
Oliver Dibdiak ( *6.6.2018)
...nech je ich život Bohu na slávu, svetu na osoh, rodičom
na radosť a im samým na spásu

OHLÁŠKY
Pavol Kovalčík, syn rodičov Ladislava a Heleny rod.
Sochuliakovej, narodený v DK, bývajúci v Novoti,
a Tatiana Brisudová, dcéra rodičov Františka a Anny, rod.
Murínovej, narodená v DK, bývajúca v Oravskej Lesnej.

Každý človek je pre mňa Kristus.
A keďže existuje len jeden Kristus,
osoba, ktorú práve stretávam,
je pre mňa jedinou osobou na svete.
(Bl. Terézia z Kalkaty)

PONDELOK

06:30

UTOROK

Voľný úmysel

STREDA

18:00

ŠTVRTOK

Poď a za BP pre rod. , + otec a švagor

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

FÉRIA

FÉRIA

FÉRIA

SV. IRENEJ, BISKUP, MUČENÍK
SPOMIENKA

PIATOK

06:30

SV. PETER A PAVOL
PRIKÁZANÝ SVIATOK

SOBOTA

+ Štefan a za BP pre Janku a Libora

25. jún—1. júl
2018

PANNY MÁRIE V SOBOTU

NEDEĽA

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

25. jún—1. júl 2018

TRINÁSTA NEDEĽA

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

