Sv. Ján Zlatoústy sa narodil v Antiochii medzi r. 340350. Jeho rodičia boli pravdepodobne kresťania. Otec bol
zrejme rímskeho pôvodu a bol vyšším vojenským dôstojníkom. Zomrel však krátko po narodení Jána. Ján mal
jednu staršiu sestru. Chlapec bol veľmi bystrý, vynikal
rozhodnosťou a jasnosťou úsudkov. Získal veľmi dobré
vzdelanie v literatúre a rečníctve. Potom chcel pokračovať v právnických štúdiách. No pohľad na úskoky v súdnictve ho znechutil. Na radu svojho priateľa Bazila sa
radšej zahĺbil do čítania Sv. Písma. V roku 368 bol pokrstený, keďţe v tých časoch bolo celkom beţné, ţe sa
nechávali ľudia krstiť aţ ako dospelí. V roku 372 sa Ján
odobral do hôr, aby tam v spoločnosti mníchov a pustovníkov mohol ţiť jedine pre Boha. Takto ţil šesť rokov.
Veľa čítal Sv. Písmo a písal. Po šiestich rokoch sa vrátil
do Antiochie, aby mohol byť apoštolsky činný. V roku
386 bol vysvätený za kňaza. Ako miesto kazateľa mu
určili Antiochiu. Tam pôsobil dvanásť rokov. Bol veľmi
horlivý. Nazvali ho Zlatoústym, keďţe veľmi brilantne a
zapálene hovorieval o Boţích pravdách. Dňa 28. februára
bol vysvätený za biskupa a ustanovený za carihradského
patriarchu, aj napriek svojmu nesúhlasu. Ján aj ako patriarcha Carihradu ţil veľmi prísnym ţivotom. Bol veľmi
horlivý aj voči veľmoţom a ostatným. Napomínal aj cisárovnú Eudoxiu, ktorá bola pyšná, lakomá a utláčala
ľud. Biskupi, poplatní cisárovnej, sa zhromaţdil, zosadili
Jána z hodnosti carihradského patriarchu a poţiadali cisára, aby Jána vypovedal do vyhnanstva. Ľud sa proti
tomu búril, avšak slabý cisár sa nevedel postaviť proti
cisárovnej a jej spoločnosti. Ján sa radšej sám vydal do
rúk cisárovi, aby zabránil krviprelievaniu. Ľudia sa však
zhromaţdili a tiahli k cisárskemu palácu. Vtedy sa zľakla
aj Eudoxia a Jána prepustili. V roku 403 ho však znovu
dala uväzniť a roku 404 ho odvliekli – uţ ako starca – do
vyhnanstva do mesta Kukusus. Bol to pustý kraj. Zovšadiaľ však k Jánovi prichádzali ľudia. Zvesti chodili stále
o ňom aj do Carihradu. Zastal sa ho aj pápeţ Inocent I. V
roku 407 teda Jána vypovedali ešte ďalej, aţ k úpätí Kaukazu. Počas cesty mu nedopriali ani oddych, za kaţdého
počasia musel pochodovať. 13. septembra prišli do malej
osady. Tam si chcel Ján aspoň na chvíľu odpočinúť. Cítil, ţe sa blíţi koniec. Odniesli ho do svätyne sv. Baziliska, kde svoj ţivot aj dokončil, opakujúc svoj obľúbený
vzdych: „Buď chvála Pánovi za všetko. Amen.―

9. september 2018
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k dôstojnému priebehu odpustovej slávnosti
v našom kostole Narodenia Panny Márie.

V tomto školskom roku bude prebiehať príprava na
birmovku. Príprava sa bude týkať ţiakov 7. 8. a 9.
ročníka. V pondelok 10.9.2018 po večernej sv. omši
bude na fare stretnutie animátorov birmovancov.
Pozývame teda všetkých, ktorí v minulosti pomáhali pri
príprave, ale takţieţ tých, ktorí ešte neboli takto
zapojení, no chceli by pomôcť.
Od tohto týţdňa začnú bývať aj detské sv. omše, ktoré
tento školský rok budú vţdy v stredu o 14:00
Modlitbové spoločenstvo sv. Terézie z Lisieux vás
pozýva na spoločné modlitbové stretnutia, ktoré budú
bývať kaţdý pondelok o 20:00 v kostole.
Vincentská rodina organizuje 12. ročník zbierky „Boj proti
hladu― Zbierka sa uskutoční v nedeľu 16.9. Vzadu za
lavicami si budete môcť za 1,- euro kúpiť medovníkové
srdiečka, a tým túto zbierku podporiť.
———————————————————————-

-Aký je rozdiel medzi slovenským a americkým
dôchodcom?
-Ţiadny, obaja si za svoj dôchodok môţu kúpiť výlet do
Prahy. :)

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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Mám čas pre
Neho?
Ku Jeţišovi priviedli hluchonemého človeka a prosili
za jeho uzdravenie. Jeţiš ho berie nabok. Preč od zástupu. Tam ho v tichu uzdravuje slovami: Otvor sa!
Byť hluchonemým alebo mať niekoho hluchonemého
vo svojej blízkosti je zloţité. Dnes uţ je veľa moţností
komunikácie, ale prídu chvíle, keď dotyčný nereaguje.
V tejto chvíli si predstavujem Jeţiša, ako ma počas
preţívania dňa oslovuje veľakrát milým slovom, pozýva ma do svojej blízkosti, vyzýva ma k tomu, aby som
zjavoval iným jeho lásku. Reagujem na jeho volanie?
Nesprávam sa ako nemý človek, ktorý ho nepočuje,
nevníma, pretoţe som zaneprázdnený hmotnými vecami, prácou, zhonom, úlohami, zábavou...? Jeţiš ma túţi
zobrať za ruku, preč od mojich starostí a chce mi niečo
povedať, chce uzdravovať, čo je vo mne choré. V zhone sa to nedá! Nájdem si pre neho čas?

+ z rod. Michlíkových a Ovšákových a
za deti a vnúčatá

06:30

OHLÁŠKY

Na úmysel z č. 17

18:00

+ z rod. Ovšákovej a Vlčákovej a za BP

14:00

Marek Blahút, syn rodičov Albína a Otílie rod.
Smolárovej, nar. V DK, bývajúci v Novoti,
a Marta Dibdiaková, dcéra rodičov Eliáša a Angely rod.
Kondelovej, nar. v DK, bývajúca v Zákamennom

+ z čísla 41 a za duše v očistci

06:30

+ rodičia Durčákoví a Kuchťákoví

18:00

Poď. za 50 r. manţ. a BP pre rodinu

07:00

Poď. Za 45 r. manţ. a + rodičia č. 992

08:30

Sobášna sv. omša

15:00

+ Viktor Klimčík a účastníci pohrebu

07:00

Poď. za 30 r. ţiv. a zdr a BP pre r. 751

08:30

Za Boţí ľud

10:30

Michal Durčák, syn rodičov Antona a +Márie, rod.
Grofčíkovej, narodený v DK, bývajúci v Novoti,
a Soňa Kubacková. Dcéra rodičov Jozefa a Pavlíny rod.
Šimjakovej, narodená v DK, bývajúca v Zákamennom.

Môžeš Boha opustiť, Ale nemôžeš zabrániť, aby Ťa hľadal.
Môžeš Boha nenávidieť, ale nemôžeš zabrániť, aby Ťa mal
rád, Môžeš sa rozhodnúť proti Kristovi, Ale On sa na
Golgote rozhodol pre Teba. Môžeš sa vyhýbať jeho slovu
a jeho Cirkvi, Ale jeho slovo a Cirkev ťa napriek tomu
stále hľadajú. Môžeš si sám hľadať cesty, Ale nemôžeš
zabrániť, aby ťa Boh viedol. Môžeš Boha zapierať,
preklínať, Ale nemôžeš zabrániť, aby Boh bol.
(Ján Pavol II.)

ŠTVRTOK

18:00

Ľubomír Sochuliak, syn rodičov Jaroslava a Viktórie rod.
Boškajovej, nar. v DK, bývajúci v Zákamennom,
a Veronika Fafaľáková, dcéra rodičov Jozefa a Jozefíny
rod. Blašťákovej, narodená v DK, bývajúca v Novoti.

FÉRIA

FÉRIA

SV. JÁN ZLATOÚSTÝ
SPOMIENKA

PIATOK

06:30

FÉRIA

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŢA
SVIATOK

SOBOTA

18:00

ŠTVRTOK

+ rodičia, súrodenci a švagor č. 225

PONDELOK

18:00

STREDA

Za zdravie, poď. a BP z rod Večerkovej
a Trančovej.

+ manţel a za deti a vnúčatá č. 900

SOBOTA

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

UTOROK

06:30

+ Štefan Boboň a účastníci pohrebu

NEDEĽA

10.-16. september
2018

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
SLÁVNOSŤ

NEDEĽA

Za duchovné a telesné zdravie starých
rodičov, č. 298

PIATOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

10.-16. .september 2018

DVADSIATA ŠTVRTÁ
NEDEĽA

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

