18. November 2018
Sv. Cecília Rímska, panna a mučenica
Sv. Cecília patrí medzi sedem
žien – mučeníčok, ktoré sú spomínané v rímskom kánone. Jej
spomienke je zasvätená bazilika
v Ríme. Titul rímskej baziliky sv.
Cecílie je prastarý, s určitosťou
pred rokom 313, tzn. v časoch
Konštantína. Jej sviatok sa slávi v
tejto bazilike už od roku 545.
Veľmi významný je fakt, že je pochovaná v katakombách sv. Kalixta, popri takzvanej „Krypte pápežov―.
Neskôr pápež Paschál I., veľký ctiteľ svätej, preniesol
jej telo do krypty baziliky. Koncom roku 500 otvorili
sarkofág. Telo svätice sa javilo v stave mimoriadneho

Snúbenci, ktorí chcú uzavrieť manželstvo v roku 2019
do konca Júla, nech sa prídu nahlásiť a zapísať cirkevnú
zápisnicu najneskôr do piatku 23.11.2018
Farnosť Dolný Kubín vás pozýva na kurz Billingsovej
ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov,
snúbencov a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť
krásu Božieho plánu s vlastnou plodnosťou a hlbšie
vniknúť do podstaty Prirodzených metód plánovania
rodičovstva a učenia Cirkvi. Kurzu sa môžu zúčastniť aj
katechéti, kňazi a zasvätené osoby, ktorí slúžia alebo
chcú slúžiť vo farnostiach pri šírení radostnej zvesti
o manželskej láske a plodnosti. Kurz vedie MUDr.
František Orlovský a pozostáva z troch stretnutí v
termínoch: November 2018, Január a Marec 2019. Prvé
stretnutie bude v sobotu 24.11.2018 od 14:00 do 18:00
v Dolnom Kubíne, v priestoroch pastoračného centra,
za farským úradom. Bližšie informácie s možnosťou
prihlásenia
nájdete
na
stránke
Diecézneho
katechetického úradu www.dkuspis.sk

zachovania. Sochár Maderna vytesal známu mramorovú sochu, vernú kópiu, z výzoru a polohy tela mučeníčky. Ostatné údaje o nej sú sporné ako aj napríklad
známe texty o jej mučeníctve, ktoré sú viac literatúrou
ako históriou – obsahujú rad dramatických príbehov,
končiacich krutými mučeniami a odťatím hlavy. Prečo
je patrónkou hudobníkov, sa opäť viaže na legendy.
Podľa nich zatiaľ čo hrali organy, Cecília spievala vo
svojom srdci iba pre Pána.
Je patrónkou hudobníkov a spevákov. Medzi jej znaky

Aj tento rok sa naša farnosť zapojí do celoslovenskej
zbierky Dobrá novina a preto pozívame každého kto
chodí minimálne do ôsmeho ročníka a chcel by robiť
animatorka-dobrovolníka aby prišiel 23.11.2018 tj.
Piatok po večernej svätej omši na starú faru.
Ďalej pozivame aj všetky deti čo chcú koledovat aby
prišli v nedeľu 25.11.2018 do kostola o 17:00 hod.
Tešíme sa na vás
——————————————————————

patrí ľalia, organ, lutna a palma.
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

Posledný deň...
Nie je pre mňa dôležité poznať presný dátum Ježišovho
príchodu na konci čias. Dnes ma Ježiš vyzýva svojím
slovom poznať a uistiť sa o tom, či som pripravený na
osobné stretnutie sa s Bohom. Kedy skončím svoju
pozemskú púť, to vie iba Boh. Koľko na tomto svete
budem žiť, 20, 30, 40, 50, 60... alebo 100 rokov? Možno stojí za uváženie, čo by som mal napraviť a zmeniť
vo svojom živote, keby som sa dozvedel, že dnes žijem
svoj posledný deň. Je najideálnejšie z hľadiska získania
večného života, aby som sa denne usiloval tak žiť, žeby
sa postupne môj život tak prepojil s Božím, že budem
pokojný a vyrovnaný, i keby sa dialo okolo mňa čokoľvek. K tomu zaručene pomôže každodenné spytovanie
svedomia, počas ktorého prejdem v duchu prežitý deň
a zisťujem, či v mojom srdci nie je niečo alebo niekto,
kto by ma z reality večnosti mohol vylúčiť.

19.-25. november 2018

14:00

+ Ján (výročná)

18:00

Poď. a BP pre rod. č. 877

06:30

+ syn (nedožitých 40 r.) a + z rod. 1001

18:00

Poď. za 50 r. manž. a BP pre rod. č.206

06:30

+ manžel, + rodičia, + bratia

18:00

Poď. za 80 r.ž. a za BP pre rodiny 451

07:00

Sobášna sv. omša

14:00

Sobášny obrad

15:00

+ manžel (nedožitých 70 r.) č. 122

07:00

Poď. za 92. r. živ. a + otec a brat a
manžel, č. 289

08:30

Za Boží ľud

10:30

...nech je jej život Bohu na slávu, svetu na
osoh, rodičom na radosť a jej samej
na spásu.
OHLÁŠKY
Michal Kuchťák, syn rodičov Štefana a
Margity r. Jantolákovej, narodený v DK,
bývajúci v Novoti
a Silvia Bystričanová, dcéra rodičov Milana a Jany
r. Petrekovej, nar. v DK, bývajúca v Novoti

Ľuboš Kuhejda, syn rodičov Serafína a Margity rod.
Pidičákovej, nar. v DK, bývajúci v Novoti
a Terézia Baková, dcéra rodičov Ľudovíta a Jarmily rod.
Ondrejíčkovej, nar. v Trenčíne, bývajúca v Zemianskom
Podhradí.
...aj týchto snúbencov odporúčame do vašich modlitieb.

PONDELOK
UTOROK

Poď. za 20 r. manž a za BP pre rod. 277

Diana Berešová (*25.10.2018)???

STREDA

18:00

FÉRIA

OBETOVANIE PANNY MÁRIE
SPOMIENKA

ŠTVRTOK

ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

V cirkvi sme privítali:

+ Anton Račák, + rodičia Vavriňákoví a
Račákoví č. 956

SV. CECÍLIA, SPOMIENKA

PIATOK

06:30

FÉRIA

FÉRIA

SOBOTA

Poď. za 25 r. manž a za BP pre rod. 141

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

SV. ONDREJ DUNG-LAK A
SPOLOČNÍCI, SPOMIENKA

NEDEĽA

PONDELOK

18:00

STREDA

+ rodičia Florkoví, Durčákoví a + sestra
Margita z č. 908

UTOROK

06:30

Poď. za 25 r. manž a za BP pre rod. 853

NEDEĽA

19.-25.. november
2018

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

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

