7. apríl 2019
Sv. Stanislav, biskup

Stanislav sa narodil v šľachtickej rodine v Szczepanówe pri Krakove. Študoval v Gniezne, tam bol aj vysvätený za kňaza. Biskup Krakova, Lampert Zula, mu

Počas kaţdého pôstneho týţdňa sa môţeme zjednotiť v
úmysle, na ktorý obetujeme svoje modlitby, obety a
pôsty. V tento pôstny týţdeň ich môţeme obetovať za
milosť pre birmovancov, aby platne prijali sviatosť
birmovania a prijatím tejto sviatosti sa nerozlúčili s
Ježišom Kristom.

zveril úrad kanonika a poveril ho kázaním. Stanislav
sa vďaka tomu stal veľmi rýchlo známym, mnohí ho
vyhľadávali, aby im poskytol duchovnú radu. Usiloval
sa čím viac o rozšírenie viery a náboţenstva. V roku
1072 bol vymenovaný za biskupa Krakova. Znepriatelil si však kráľa Boleslava II. Smelého, keďţe odsúdil
jeho krutosť, nespravodlivosť a únos ţeny jedného
šľachtica. Stanislav ho exkomunikoval. Keď kráľ pri-

V pôstnom období mávame ako obvykle v kostole
poboţnosť kríţovej cesty. V piatok o 17:20 a kaţdú
nedeľu o 15:00. V piatky sa kríţovú cestu modlia
birmovanci po skupinách, podľa toho, ktorá skupina má
daný piatok sluţbu ( 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 kríţovú cestu
modliť v kostole pán Kolenčík, a na modlovke dp.
Anton Durčák

šiel na bohosluţby, Stanislav ich prerušil. Sám Boleslav ho zavraţdil pri slúţení omše. Stalo sa to 11. apríla. Stanislav je poľským národným a hlavným krakovským patrónom. Kanonizoval ho pápeţ Inocent IV. v
roku 1253.

Spoločná sv. spoveď pred veľkonočnými sviatkami
bude v našej farnosti v utorok 16.4.2019 od 18:00 do
20:00. Prosíme, aby ste vyuţili prítomnosť viacerých
kňazov a pristúpili k sv. spovedi v tento deň.
——————————————————————-

Sv. Stanislav je patrónom Poľska, osobitne diecézy
Krakow

- Mamička, nesiem ti prekvapenie!
- Aké, synček môj?
- Kúpil som cukríky, lebo chlieb vypredali!
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N ov ot s ký ž ur ná l

Neodsudzujem?
Asi nikto na svete sa nevyhne chvíli, keď sa stane terčom pozornosti. Ešte, keď ide o povestných „desať
minút slávy―, je to príjemné. Ale ak ide o hanbu, najradšej by sme sa prepadli pod zem. Chybný krok, choroba, nechcený rozvod, odchod z rehole, hádka s farárom, iný názor neţ väčšina, potrat – to všetko sú námety na debaty v autobuse, na trhu, v spoločenstvách, na
farských radách a pod. A zväčša vyvstane otázka: Ako
sa k danému človeku, ktorý akýmkoľvek spôsobom
vybočil z vychodených cestičiek, správať? Jedni hovoria: „Mali by sme sa od jeho konania dištancovať. Iní
sa chcú dištancovať priamo od neho, zase ďalší ho
chcú svojim správaním potrestať. A ďalší by ho najradšej exkomunikovali a bol by pokoj. Teda oni by mali
pokoj. A moţno malá skupinka v strede so sediacim
Jeţišom by povedala: „Ani ja ťa neodsudzujem.― Postoj odvrátenia spôsobuje nové rany a ťaţký návrat. Postoj neodsúdenia pôsobí ako liek. Boh hovorí:
„Neodsudzujem ťa.― Čo my?

Poď. za 25 r. manţ. a zdr. a BP pre rod.
č. 799

18:00

Za BP pre klientov CSS STUDIENKA

14:00

Poď. za 20 r. manţ. a zdr. a BP pre rod.

18:00

+ Ján Srogončík a úč. pohrebu, č. 1042

06:30

+ Miroslav a starí rodičia, č. 116

18:00

+ rodičia , ich + syn, za chorého manţela a BP pre rod. č. 87

06:30

Poď. za 70 r. ţiv. a za deti a vnúčatá

18:00

Za zdr. a BP pre vnučku

07:00

+ Albín Jašica a účastníci pohrebu

07:00

Poď. za 25 r. manţ. a BP pre rodinu
č. 143

08:30

Za Boţí ľud

10:30

.
Ohlášky:
Tomáš Torodov, syn rodičov Štefana a Justíny, rod.
Chudiakovej, narodený v DK, bývajúvci v Novoti, a
Dominika Vrábľová, dcéra rodičov Karola a Viktórie
rod. Kovaľovej, narodená v DK, bývajúca v Zákamennom

Roman Bartoš, syn rodičov + Jozefa a Emílie rod.
Prokopovej, narodený v DK, bývajúci v Novoti, a
Marta Balúnová, dcéra rodičov + Ľudovíta a + Ţofie rod.
Jakubjakovej, narodená v Námestove, bývajúca v Novoti.
...kto by vedel o nejakej cirkveno-právnej prekážke, ktorá
by bránila vzniku týchto manželstiev, nech to ohlási na
farskom úrade.

„Pôst však neobmedzuj len na diétu. Ozajstný pôst nie je
len zdrţiavanie sa rôznych jedál, ale odcudzenie sa
vášňam a hriechom, aby si nikomu nekrivdil, aby si
odpustil svojmu blíţnemu, ak ti spôsobil zármutok, ak ti
vykonal zlo, ak ti je dlţný. V opačnom prípade neješ
mäso, ale samotného brata. Nepiješ, ale zosmiešňuješ
svojho blíţneho."
(Sv. Vasil Veľký)

UTOROK

06:30

STREDA

+ z rod. č. 218 a + Rudolf

ŠTVRTOK

18:00

PIATOK

+ rodičia, + starí rodičia, + strýko
a + kučeroví č. 225

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

PONDELOK

06:30

SOBOTA

Poď. za 40 r.ţ. a BP pre č. 409

8.-14. apríl
2019
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8.-14. apríl 2019

FÉRIA

FÉRIA

FÉRIA

FÉRIA

FÉRIA

FÉRIA

KVETNÁ NEDEĽA

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

