ČO JE BIRMOVANIE?
Slovo „BIRMOVANIE“ pochádza z latinského slova
confirmatio a znamená posilnenie. Objasňuje meno
„kresťan“, čo znamená „pomazaný“ a je odvodené od
mena samého Krista (grécke Christos - Pomazaný),
ktorého „Boh pomazal Duchom Svätým“ (Sk 10, 38).
Pomazanie má v biblickej a antickej symbolike mnoho
významov: olej je znakom hojnosti a radosti, očisťuje
(natieranie pred kúpeľom a po ňom), robí pruţným
(natieranie atlétov a zápasníkov), je znakom uzdravenia, lebo hojí pomliaţdeniny a rany, spôsobuje, ţe človek vyţaruje krásu, zdravie a silu.
Všetky tieto významy pomazania olejom sa nachádzajú aj vo sviatostnom ţivote.
Pomazanie pred krstom olejom katechumenov znamená očistenie a posilnenie.
Pomazanie chorých vyjadruje uzdravenie a posilu
Pomazanie svätou krizmou po krste, pri birmovaní a
pri vysviacke je znakom posvätenia.
Kresťania, čiţe tí, čo sú pomazaní, birmovaním dostávajú vo väčšej miere účasť na poslaní Jeţiša Krista,
aby celý ţivot vydávali „Kristovu ľúbeznú vôňu“
(2 Kor 2,15).
Pomazaním dostáva človek znak, pečať Ducha Svätého. Pečať je symbolom osoby, znakom jej autority a
vlastníckeho práva na nejaký predmet (tak napr.: vojakov označovali pečaťou ich veliteľa a otrokov pečaťou
ich pána). Pečať potvrdzuje právny akt alebo dokument a prípadne ho robí tajným. (KKC § 1293 - 1295)
DEFINÍCIE BIRMOVANIA
Birmovanie je pravá a osobitná sviatosť, v ktorej dostávame Ducha Svätého na posilnenie krstnej viery,
plnšie spojenie s Kristom a na vydávanie svedectva o
Kristovi.
Birmovanie je sviatosť, v ktorej sa udeľuje znovuzrodenému duchovná sila
Birmovanie je sviatosť, v ktorej sa birmovanec skrze
vkladanie rúk, mazanie a modlitbu, napĺňa Duchom
Svätým k vnútornému posilneniu a odváţnemu vyznaniu viery.

21. apríl 2019
Na veľkonočný pondelok prosíme o čítanie lekcií pri
sv. omšiach skupinu lektorov číslo III.
Nácviky birmovancov pred slávnosťou birmovania
budú vo štvrtok a v piatok po večerných sv. omšiach.
účasť všetkých birmovancov je nutná.. Svätá omša
spojená s vysluhovaním sviatosti birmovania bude v
sobotu 27.4.2019 o 10:00.
Možnosť sv. spovede bude ešte v piatok popoludní
od 15:00 do 16:00.
V dňoch 07.- 09. júna 2019 organizujeme v poradí uţ 6.
Farskú púť do Lichne pri príleţitosti 20.
výročia návštevy sv. Jána Pavla II. v Lichni. Odchod by
bol v piatok v skorých ranných hodinách
prispôsobený s ostatnými aktivitami počas púte a v
poobedňajších hodinách príchod do Lichne,
návrat v nedeľu vo večerných hodinách. Podrobné
informácie o púti budú na stolíku v kostole.
Cestovné, ubytovanie /2 noci/ poistenie a ostatné
náklady činia cca 40 € na osobu. V prípade účasti
viacerých členov rodiny je moţnosť poplatku aj na
splátky. Prihlásiť a informovať sa môţete do 15.
mája 2019 u p. Štefana Kolenčíka tel. 0907526259.
——————————————————————Katechétka náboţenstva sa pýta detí:
- Kde býva Jeţiško?
Janko odpovie:
- V našej kúpeľni.
- A prečo? - spytuje sa katechétka.
- Lebo ocko včera povedal: Jeţiš ešte stále si v tej
kúpeľni?
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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Emauzskí učeníci
Krátka pamäť sa človeku mnoho ráz zíde. Zabudne na
ľudí, ktorých stratil, na trapasy, ktoré spôsobil, na bolesti, ktoré ho zasiahli. Ale niekedy nie je dobré zabúdať. Niet sa čomu čudovať, ţe učeníci a učeníčky mali
pri rýchlych udalostiach Jeţišovej smrti resetovanú
pamäť. V takých chvíľach človek zabudne na históriu,
pretoţe je naplnený prítomným okamihom. Dvaja muţi
v bielom boli nielen poslami dobrých správ, ale prišli
vzkriesiť aj zvädnutú pamäť. Nielen Jeţišovo telo bolo
za ťaţkým kameňom. Ocitli sa tam všetci zainteresovaní. Všetci ho potrebovali odtlačiť a vidieť veci z nadhľadu, ktorý by im pomohol vidieť to, čo sa dialo predtým. Dvaja „nebeskí bodyguardi“ prišli odvaľovať kamene. Odvalený kameň znamená nádej. Keď sa človek
ocitne na pokraji svojich síl, tieţ mu mnoho ráz pomôţe to, ţe dokáţe iniciovať pamäť, ktorá ho privedie ku
kľúču od trinástej komnaty. Takţe, aby sme nezabudli,
Jeţiš aj nám adresoval slová: „Ja som s vami po všetky
dni aţ do skončenia sveta.“ (por. Mt 28, 20)

Voľný úmysel

10:30

+ manţel, + Štefan, + Anna, č. 136

06:30

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

V cirkvi sme privítali:

18:00

+ Anton , Janka a Cecília č. 208

14:00

Za zdr. a BP pre rod. č. 93

18:00

+ otec a + bratia č. 1000

06:30

Poď. za 80 r. ţ. a BP pre rod. č. 616

18:00

Poď. za 55 r. ţ. a BP pre rod. č. 655

06:30

Poď. za 60 r. ţ. a za deti a vnúčatá,č.108

18:00

Na úmysel celebranta

10:00

Sobášna sv. omša

15:00

Poď. za 60 r. ţ. a BP pre rod. č. 549

07:00

Poď. za 84 r.ţ. a + manţelka a rodičia a
za deti a vnúčatá

08:30

Za Boţí ľud

10:30

Gréta Vlčáková (*9.4.2019)

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

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.

SOBOTA

+ Alojz Mikolajčík (výročná)

UTOROK

08:30

STREDA

+ Juliana a Florián č. 1024

ŠTVRTOK

07:00

PIATOK

Poď. za 80 r.ţ. a BP pre deti a vnúčatá

PONDELOK

22.-28. apríl
2019

...kto by vedel o nejakej cirkveno-právnej prekážke, ktorá
by bránila vzniku týchto manželstiev, nech to ohlási na
farskom úrade.

NEDEĽA

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

22.-28. apríl 2019

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

VEĽKONOČNÝ UTOROK

VEĽKONOČNÁ STREDA

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

VEĽKONOČNÝ PIATOK

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

NEDEĽA BOŽIEHO
MILOSRDENSTVA

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

