5. máj 2019
BL. SÁRA SALKAHÁZIOVÁ
Blahoslavená Sára Salkaházi (do roku 1942 Sára
Schalkház, * 11. máj 1899, Košice – † 27. december 1944, Budapešť rehoľníčka maďarskej národnosti
pôsobiaca na území dnešného Slovenska. Pôsobila
pôvodne ako učiteľka a neskôr aj ako novinárka. V
roku 1927 vstúpila do rehoľnej Spoločnosti sociálnych
sestier v Košiciach, v roku 1937
bola preloţená do domovského
kláštora v Budapešti, kde počas druhej svetovej vojny skrývala spolu s ostatnými
sestrami Ţidov. Príslušníci pronacistickej maďarskej strany šípových kríţov ju po udaní jednej
z o
z a m e s t n a n kýň kláštora dolapili a s niekoľkými Ţidmi, ktoré sestry ukrývali, zastrelili a telá zvrhli
do Dunaja.
——————————————————————

Dňa 10. 5. ( piatok po večernej sv. omši v budove
starej fary) pozývame všetkých ochotných ľudí na
prípravné stretnutie na deň rodiny, ktorý plánujeme
organizovať 2. júna 2019. Keďţe si táto akcia vyţaduje čoraz viac dobrovoľníkov, pozývame k sluţbe nielen mládeţ, ale aj dospelých a zástupcov rodín. Ak by
mal niekto záujem aj sponzorsky alebo iným spôsobom podporiť túto akciu, kontaktujte osobne p. Oľgu
Durčákovú, alebo t. č.: 0907330012. Tešíme sa na
spoluprácu.

Dnešnú nedeľu je zbierka na kňazský seminár.
Budúca nedeľa je tieţ nedeľou Dobrého pastiera, kedy
vo svojich modlitbách a obetách osobitne pamätáme na
kňazské a rehoľné povolania. Pamätajme aj na našich
kňazov a diakona Antona, ktorý 15.6.2019 o 10:00 na
Spišskej kapitule prijme z rúk diecézneho biskupa
Mons. Štefana Sečku kňazské svätenie. Kto by chcel na
túto udalosť isť farským autobusom, nech sa zapíše na
priloţený papier vzadu v kostole.
V sobotu 11.5.2019 sa v Levoči uskutoční misijná púť
detí. Program tvoria putovanie, piesne, katechéza
a spoločná sv. omša. Misijná púť detí je príleţitosťou
poďakovať koledníkom Dobrej noviny za ich vianočné
koledovanie. eRko organizuje púte detí v spolupráci s
diecézami, na ktorých území sa nachádzajú pútne
miesta. Na túto púť pôjdu aj deti z eRka našej farnosti.
Sprevádzajme ich vo svojich modlitbách.
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.

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

Nové opásanie
„To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha.―
No zdá sa, ţe Jeţiš touto vetou skôr definoval Petrov
ţivot, neţ smrť. A vlastne ţivot mnohých ľudí. Mladý
človek potrebuje slobodu, potrebuje chodiť, kade chce,
aby získal skúsenosti a nadhľad. Keď zostarne, alebo
dospeje, vie, ţe ţivot často nebeţí tak, ako by si predstavoval, a tak mnohé okolnosti, ktoré mu samy ukáţu
cestu, nebude brať ako nutné zlo, ale ako súčasť ţivota.
Rodičov opášu deti a povedú inam, neţ si predstavovali. Niekoho opáše choroba, a jeho kroky budú tieţ smerovať inam atď. Vystretie rúk, ktoré spomína evanjelista, tieţ nemusí nutne znamenať fyzickú smrť, môţe byť
vyjadrením odhodlanosti ísť tam, kde si to situácia vyţaduje. Áno, je to smrť snov, plánov a mnohých záleţitostí, ale zase to môţe viesť trebárs k naplnenejšiemu
ţivotu a pochopeniu mnohých jeho súvislostí. Poznáme
Petrov príbeh, jeho koktanie, tápanie i trapasy. Peter
potrebuje nové opásanie ako soľ. A my, jeho súrodenci
v mnohých prešľapoch, takisto.

6.-12. máj 2019

ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

18:00

+ Jozef Bulvas a + Karol, + Karol a
Mária Račák a BP pre rod. č. 598

06:30

+ rodičia, krstná, a BP pre č. 876

06:30

+ z rod. Paterekových, Barútových a
Durčákových, + Rudolf č. 390

18:00

BP pre rod. č. 1020

06:30

Poď. za 60 r.ţ. a BP pre deti, aj krstné a
birmovné deti a vnúčatá

18:00

Poď. za 60 r. ţ. a 42 r. manţelstva.

07:00

Sobášna sv. omša

15:00

Poď. za 60 r. manţ. a za deti, vnúčatá a
pravnúčatá

07:00

Za Boţí ľud

08:30

Za hasičov

10:30

Ján Smolár syn rodičov Jána a Margity rod. Subjakovej,
narodený v DK, bývajúci v Novoti, a
Mária Subjaková, dcéra rodičov †Štefana a Heleny rod.
Kozaňákovej, narodená v DK, bývajúca v Novoti.
Matúš Bystričan syn rodičov Milana a Jany rod.
Petrekovej, narodený v DK, bývajúci v Novoti, a
Eva Kovalčíková, dcéra rodičov Františka a Margity rod.
Mikolajčíkovej, narodená v Martine, bývajúca v Novoti.
...kto by vedel o nejakej cirkveno-právnej prekážke, ktorá
by bránila vzniku tohto manželstva , nech to ohlási na
farskom úrade.
Rodinu si založili:
Roman a Marta Bartošovci
Gratulujeme a prajeme veľa Božieho
požehnania na spoločnej ceste životom...
„Boh má zaľúbenie najmä v jednoduchých, pokorných
a láskavých srdciach.“
(Sv. František Saleský)

PONDELOK
UTOROK

+ mama a BP pre dcéry a vnúčatá, 1104

STREDA

Ohlášky:

ŠTVRTOK

06:30

FÉRIA

FÉRIA

FÉRIA

FÉRIA

PIATOK

Za zdr. a BP pre Jakuba, č. 453

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

FÉRIA

SOBOTA

18:00

06:30

BL. SÁRA SALKAHÁZIOVÁ
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA

NEDEĽA

PONDELOK

+ rodičia a bratia č. 750

STREDA

Poď. za 15 r. manţ. a + Cecília, č 782

UTOROK

6.-12. máj
2019

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

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

