30. september 2018
Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v
kostole vo štvrtok a v piatok od 16:30.
K chorým pôjdeme ako obvykle v piatok od 8:00
V CSS STUDIENKA budeme spovedať vo štvrtok o
9:00 a následne o 10:00 tam bude sv. omša.

Modlitba Sv. Terezky z Lisieux
Nekonečný Bože, nauč ma povolaniu lásky!
Preto si želám a prosím:
moje myšlienky nech sú láskou,
moje mlčanie nech je láskou,
moje modlitby nech sú láskou,
moje práce nech sú láskou,
moje utrpenie nech je láskou,
moje obete nech sú láskou,
moja pokora nech je láskou,
moje sebazapieranie nech je láskou,
môj odpočinok nech je láskou,
moja ľútosť nech je láskou,
celý môj život nech je láskou,
moje umieranie nech je láskou.
Ó, môj Bože, daj mi ústa lásky,
ó, môj Bože, daj mi oči lásky,
ó, môj Bože, daj mi ruky i nohy lásky,
Premeň ma celú v lásku.

O predmodlievanie sv. ruženca na prvú sobotu v
mesiaci prosíme tieto ruţe: Sv. Martina biskupa, Sv.
Marty, Sv. Michala Archanjela, Sv. Moniky, Panny
Márie Lurdskej.
V pondelok o 17:30 sa na novej fare uskutoční
stretnutie hospodárskej rady farnosti.

V piatok 12.10.2018 bude po večernej sv. omši
stretnutie lektorov. Pozývame teda tých, ktorí uţ
čítavajú a čítavali v kostole pri sv. omšiach, ale taktieţ
tých, ktorí by chceli začať. Na stretnutí si povieme
niekoľko základných zásad správneho čítania lekcie, ale
hlavne si chceme nanovo urobiť rozpis skupín, ktoré sa
striedajú v čítaní v nedele a sviatky. Aj toto je moţnosť
ako sa aktívne zapojiť do ţivota cirkvi, tak sa nebojme
túto moţnosť vyuţiť a aj takýmto spôsobom napĺňajme
poslanie kresťanov, ktorí svoju vieru ţijú v sluţbe Bohu
a ľuďom , v sluţbe jeho svätej cirkvi.
———————————————————————-

-Kto je najväčší hriešnik v kostole?
-Mucha, lebo špiní na svätých. :)

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

N ov ot s ký ž ur ná l

Chcem sa meniť?
Ján povedal Ježišovi: "Učiteľ, videli sme kohosi, ako v
tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď
nechodí s nami."
Ježiš vravel: "Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v
mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď
kto nie je proti nám, je za nás.
A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste
Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.
(Mk 9, 38-39)
Ján vystupuje v dnešnej stati z evanjelia ako nejaký fanatik, ktorý pozerá iba jediným smerom. Jeţiš naopak, vidí
v tom človeku niekoho, kto verí v neho tak silno, ţe jeho
viera dokáţe vyháňať zlo z ľudí. Kde sa nachádzam v
tejto stati ja? Nepozerám sa na iných ľudí len cez okuliare
svojich „noriem“ a nepripustím, ţe veci môţu ísť aj iným
smerom ako len mojím?
Dnes ma Jeţiš pozýva, aby som vo svete, ktorý ma obklopuje pomáhal, chránil a šíril dobro na tejto zemi! Ľahko je
odsúdiť človeka, zanevrieť na skazenú mládeţ, ktorá sa
odkláňa od viery v Boha a siaha po klamlivých ideáloch.
Nestačí nadávať na systém, na politikov, ktorí ţijú amorálne, ale je potrebné kaţdý sám za seba priloţiť ruku k
dielu, ktoré zanechal Jeţiš na tejto zemi a šíriť dobro,
porozumenie, lásku, pochopenie, dobrotu. Ak sa niekomu
v mojom okolí darí, budem sa snaţiť velebiť Boha za toto
dielo dobra, nebudem hľadať iné úmysly. Mám túţbu
meniť iných, alebo chcem meniť aj seba?

14:00

ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

+ syn, brat a rodičia č. 565

18:00

Poď. za 40 a 50 r. ţ. a BP pre deti č. 332

06:30

+ otec a jeho rodičia č. 764

18:00

BP pre deti a vnúčatá a + z rod. 647

06:30

+ manţel a ţijúca manţelka

18:00

Za ruţ. bratstvo sv. Michala Archanjela

07:00

Sobášna sv. omša

15:00

Sv. omša za klub abstinentov

16:00

Poď. za 30 r.ţ. a BP pre rodiny a
rodičov z č. 568

07:00

+ Viktor Bystričan č.8 (výročná)

08:30

Za Boţí ľud

10:30

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

PONDELOK

+ rodičov a + brata č. 807

Nina Jakubjaková (*13.9.2018)

UTOROK

18:00

SV. TERÉZIA Z LISIEUX
SPOMIENKA

SV. ANJELI STRÁŢCOVIA
SPOMIENKA

STREDA

Na česť Ducha Svätého

V Cirkvi sme privítali:

FÉRIA

OHLÁŠKY
Stanislav Kasaj, syn rodičov Karola a Ľubice r. Kučerovej
narodený v Čadci, bývajúci v Krásne nad Kysucou
a Jana Mikolajčíková, dcéra rodičov Stanislava a Terézie
r. Bulvasňákovej, nar. v DK, bývajúca v Novoti
Ľubomír Jakubjak, syn rodičov Stanislava a Heleny rod.
Vojtkuliakovej, nar. v DK, bývajúci v Novoti,
a Katarína Rejdugová, dcéra rodičov Viktora a Bernardíny
r. Resutíkovej, nar. v Trstenej, bývajúca v Or. Veselom.

„Zasievajme okolo seba dobro a nestarajme sa či vyrastie.
Pre nás je práca, pre Jeţiša úspech.“
(Sv. Terezka z Lisieux)

ŠTVRTOK

06:30

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

PIATOK

Poď za 90 r. ţ. a BP pre rod. č. 362

06:30

SV. FRANTIŠEK Z ASISSI
SPOMIENKA

FÉRIA

SOBOTA

18:00

1.-7. október
2018

PANNY MÁRIE V SOBOTU
SPOMIENKA

NEDEĽA

PONDELOK

+ rodičia Vonšákoví a + Albín Bulák a
BP pre rod. č. 340

STREDA

Za zdr. A BP pre rod. č. 536

UTOROK

1.-7. október 2018

DVADSIATA SIEDMA
NEDEĽA

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

