10. marec 2019
Sv. Hieronym Emiliani sa narodil v roku 1486 v starej
šľachtickej rodine v Benátkach. Jeho otec bol senátorom
a matka pochádzala z rodu dóžov. O jeho detstve a mladosti až do roku 1511 nevieme nič, ale zrejme sa venoval
vojenskému povolaniu, ktoré sa vtedy považovalo za
jediné čestné zamestnanie pre šľachtických mladíkov. V
roku 1508 sa dostal do žalára počas vojny pri rieke Piave. Tam začal rozmýšľať nad svojím životom. Obrátil sa
a urobil sľub, že keď sa dostane z väzenia von, svoj život
zasvätí Bohu. Po vyslobodení sa ešte niekoľko rokov
venoval vojenčine. Až v roku 1519 sa vrátil do Benátok,
odložil svoje hodnosti a rozhodol sa žiť len pre chorých a
trpiacich. V prospech chudobných sa vzdal aj svojho
majetku. V roku 1528 vypukol v Benátkach ako aj v celom Taliansku mor. Hieronym na vlastných pleciach odnášal chorých a chudobných do nemocnice. Zbieral osirotené deti, zriadil pre ne dom, kde sa o ne staral po
stránke telesnej, vzdelanostnej i duchovnej. Popritom sa
aj sám nakazil morom, no zázračne bol z neho uzdravený. Veľmi dobre vedel aj o nemravnosti, ktorá panovala
v talianskych mestách. Chodil po vrchnostiach a prosil,
aby domy nemravnosti zatvorili. Sám založil útulok pre
padlé dievčatá.
Keď sa stal kňazom, horlivo vyučoval po mestách aj dedinách katechizmus. Časom sa k nemu pripojili aj iní
kňazi a v roku 1532 si spoločne postavili na odľahlom
mieste pri dedine Somaska spoločný dom sv. Bazila.
Tam sa venovali pod Hieronymovým vedením výchove
opustených detí. Neskoršie bola táto spoločnosť povýšená na Kongregáciu rehoľných klerikov zo Somasky. Ich
úlohou bolo starať sa o opustené deti, chudobných, chorých a mentálne postihnutých. Takýchto domov vzniklo
potom na okolí ešte niekoľko. Keď ich Hieronym na
sklonku roka 1534 ponavštevoval, vrátil sa do Somasky.
Pri ústave si spravil chyžu, v ktorej nemal nič, chcel tam
do konca života žiť ako pustovník. Postil sa, umŕtvoval a
modlil. Keď znovu vypukli na okolí choroby, išiel zase
ošetrovať chorých. Začiatkom roka 1537 sa nakazil a 8.
februára zomrel. Za svätého bol vyhlásený v roku 1767.

Na budúcu nedeľu budeme zapisovať úmysly na
mesiac apríl.

N ov ot s ký ž ur ná l

V pondelok o 18:30 bude na fare stretnutie farskej
hospodárskej rady
Počas každého pôstneho týždňa sa môžeme zjednotiť v
úmysle, na ktorý obetujeme svoje modlitby, obety a
pôsty. V prvý pôstny týždeň ich môžeme obetovať za
chorých, aby dokázali s krížom urobiť to, čo urobil
Pán Ježiš.
V pôstnom období budeme mávať ako obvykle v
kostole pobožnosť krížovej cesty každý piatok o 17:20
a každú nedeľu o 15:00. V piatky sa budú krížovú
cestu modliť birmovanci po skupinách, podľa toho,
ktorá skupina má daný piatok službu ( 8.3. - 8.B/1,
15.3.-9.B/1 , 22.3.-9.B/2 , 29.3.– 7.A/1, 5.4.– 7.A/2,
12.4.– 7.B/1 )
Na budúcu nedeľu o 15:00 sa bude krížovú cestu
modliť pán farár.
V stredu 13.3. je výročie zvolenia Svätého Otca
Františka (2013) Pamätajme o to viac na neho vo
svojich modlitbách.
——————————————————————,,Už pol roka chodíš do školy, Marienka. Poznáš aspoň
abecedu?"
,,Samozrejme, až do sto!" :)

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

Cesta trpezlivosti

Ježiš sa od Jordánu vráti plný Ducha Svätého. Z tohto
naplnenia, z tejto slávnostnej príležitosti, kde zaznie
Otcovo svedectvo o ňom, ide do krízy – na púšť. Duch
ho vodí po púšti a diabol ho pokúša. Ani v našom živote nie sú len svetlé dni. Niekedy priam rukolapne vnímame že Boh je blízko pri nás, žehná nám, cítime sa
neskutočne ním milovaní. No prichádzajú aj dni suchoty, opustenia, hladu, púšte. Akoby to nestačilo, prichádza aj Pokušiteľ so svojimi riešeniami a ponukami.
Kristus nám v tejto kríze ukazuje cestu. Je to cesta trpezlivosti - Zlo ma totiž rýchle riešenia (hneď z kameňa chlieb, hneď ti dám moc a slávu, hneď anjeli zasiahnu) podporovaná Božím Slovom, ktoré je účinnou
zbraňou proti nepriateľovi.

11.-17. marec
2019

18:00

+ rodičia a + brat Kamil a + František
Franek

14:00

Júlia Kureková (*13.2.2019)
Dominik Samuhel (*19.2.2019)
Jakub Jašica (*27.2.2019)
...nech je jej život Bohu na slávu, svetu na
osoh, rodičom na radosť a jemu samému na spásu.

Poď. za 87 r.ž. a + manžel a syn č. 267

18:00

+ rodičia Daniel a Johana Sochuliak a
za BP pre rodinu

06:30
18:00

+ Helena Dibdiaková a úč. pohrebu

06:30

Poď. za 40 r.života, a za BP pre deti a
vnúčatá, č. 68

18:00

SOBOTA

+ z r. Jakubjak, Petrek, Bukna,+Jaroslav

+ otec Ján a + starí rodičia č. 274

07:00

+ manžel a + rodičia č. 401

07:00

Poď. za 86 r. života a BP pre r. č. 332

08:30

Za Boží ľud

10:30

"Boh chce aby si sa v pôstnej dobe zmierila so susedkou...
a ty? ponúkaš mu ruženec, ponúkaš , že nebudeš jesť
sladké...a ešte neviem čo mu ponúkaš... Boh chce aby si to
ale spojila s milosrdenstvom...páči sa mi tvoj pôst aj tvoja
modlitba.. ak mi dávaš aj milosrdenstvo."
(M.Kuffa)

Opäť je tu zbierka katolíckej charity „Pôstna krabička pre
Afriku―. Vezmite si domov pôstnu krabičku, odkladajte
do nej vaše pôstne dary a na konci pôstu ich vložte na účet
Slovenskej katolíckej charity: SK74 5200 0000 0000 1635
2051, variabilný symbol 221. Krabičky nájdete v kostole,
vzadu za lavicami.

UTOROK

+ rodičia, + súrodenci, + starí rodičia a
+ z rod. č. 386

V cirkvi sme privítali

STREDA

06:30

ŠTVRTOK

Voľný úmysel

PIATOK

18:00

SOBOTA

Poď. za 40 r. manž. a BP pre rod., deti a
vnúčatá č. 255

Adorácia bude vo štvrtok od 17:00
do sv. omše

PONDELOK

06:30

NEDEĽA

Poď. za 60 r. ž. a za rodinu č. 679

NEDEĽA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

11.-17. marec 2019

FÉRIA

FÉRIA

FÉRIA

FÉRIA

FÉRIA

FÉRIA

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

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

