12. máj 2019
Pápež Ján I. pochádzal z Toskánska. Pôsobil ako diakon
v Ríme. Za pápeţa ho zvolili v roku 523. Ťaţisko Rímskej ríše sa v tom čase prenieslo zo Západu na Východ
do Carihradu. Cisárom v tom čase bol Justín I. Taliansko
bolo pôvodne pričlenené k východorímskej ríši ako samostatný celok, ktorý spravoval miestodrţiteľ v Ravenne. Koncom 5. storočia však vtrhli do Talianska Ostrogóti a ovládli ho na čele s kráľom Teodorichom, ktorý bol
síce kresťanom, ale podľahol bludu arianizmu. Voči pravoverným kresťanom však bol znášanlivý, s pápeţom
tieţ dobre vychádzal. Cisár Justín na Východe vydal
edikt, ktorým odobral ariánom kostoly a nútil ich vzdať
sa svojho bludu. Teodorich si myslel, ţe to spravil po
dohode s pápeţom. Preto si predvolal pápeţa Jána do
Ravenny a rozkázal mu, aby odišiel do Carihradu a vymohol u Justína rovnoprávnosť pre ariánov. Pápeţ to
však odmietol. Teodorich ho dal teda odviesť do Carihradu loďou spolu so senátormi a biskupmi. Carihradský
ľud mu pripravil dôstojné privítanie. Ján bol prvým pápeţom, ktorý prišiel do ich mesta. Aj na cisárskom dvore
ho privítali s najvyššími poctami. V Carihrade sa pápeţ
zdrţal od Vianoc roku 525 do Veľkej noci roku 526. Počas bohosluţieb na Veľkú noc slávnostne korunoval cisára v chráme Hagia Sofia. Odvolanie ediktu, tak ako to
chcel Teodorich, sa mu však získať od Justína nepodarilo. Iba čiastočne cisár zmiernil niektoré opatrenia. Keď
sa pápeţ vrátil do Ravenny, Teodorich ho dal uväzniť. Po
krátkom čase vo väzení zomrel 18. mája 526 na následky
hladu a útrap. Okrem neho zomrel aj Boetius, jeden z
posledných rímskych filozofov a rétorov, ktorý obhajoval obţalovaných, a takisto senátor Symmachus. Teodorich ich dal popraviť, lebo si myslel, ţe aj oni sú proti
nemu. Veriaci ľud si pápeţa začal hneď uctievať ako
mučeníka. O štyri roky jeho pozostatky preniesli z Ravenny do Ríma, kde ich pochovali v predsieni chrámu sv.
Petra. Kráľ Teodorich zomrel toho istého roku na osýpky. Ľudia v tom videli Boţí zásah. Pre krátkosť svojho
pontifikátu Ján nestihol toho veľa urobiť. Zaslúţil sa
však o nové počítanie historických udalostí podľa roku
Kristovho narodenia. Rok narodenia Krista vyrátal učený
mních Dionýz Malý (Exiguus). Neskôr sa však zistilo, ţe
sa pomýlil o štyri aţ sedem rokov.

Na budúcu nedeľu budeme zapisovať úmysly sv. omší
na mesiac jún.

N ov ot s ký ž ur ná l

Dnešnú nedeľu je zbierka na kňazský seminár.
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.
——————————————————————Mama vypráţala sladké šišky deťom - päťročnému
Tobiášovi a trojročnému Matúšovi.
Chlapci sa začali dohadovať, kto dostane prvú šišku.
Mama vyuţila príleţitosť, aby im dala lekciu z
morálky: "Keby tu sedel Pán Jeţiš, povedal by: "Prvú
šišku si vezme môj brat, ja môţem počkať."
Po chvíli ticha sa Tobiáš obrátil k svojmu bratovi a
povedal: "Matúš, ty budeš Jeţiš."

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

Dobrý pastier
Viete, prečo majú ovce schopnosť rozoznať hlas svojho pastiera? Práve preto, aby mali voľnosť pohybu.
Keby Boh chcel, aby chodili len po presne vychodených chodníčkoch, nechal by vyniknúť inému ich inštinktu. Lenţe Dobrý pastier nehodlá viesť svoje ovce
len v presne vymedzených úzkych priehradkách, ale
chce ich priviesť na nedozerné stráne plné zelenej paše.
Mnohí si myslia, ţe Boh stvoril človeka len preto, aby
ho mohol zotročiť. Opak je však pravdou, ako geniálne
píše Søren Kierkegaard: „Kaţdá obmedzená moc robí
druhých závislými, jedine všemohúcnosť môţe učiniť
nezávislými. (...) Všemohúcnosť, ktorá môţe mocnou
rukou veľmi tvrdo jednať so svetom, môţe zároveň
urobiť seba samú takou ľahulinkou, aby sa to, čo bolo
stvorené, mohlo tešiť nezávislosti.― A Dobrý pastier
robí práve to. Tvári sa, ţe nie je dôleţitý, aby dal priestor ovciam. A aj keď zablúdia, nevypráši im koţuch,
naopak, vezme ich na plecia a sám ich ponesie (por. Mt
18, 12 – 14). Z Boţích pliec je totiţ lepší výhľad na
krajinu.

Poďakovanie za 88 r. ţ. , č. 699

14:00

+ Florián, + rodičia Smarkoň a Fafalák,
BP rod. 766

18:00

Poď. za 10 r. manţ. č. 772

06:30

+ rodičia a + z rod. Durčák a Blahút,525

18:00

+ rodičia, krstní a starí rodičia

06:30

+ rodičia a + syn

18:00

Sobášna sv. omša
Poď. za 50 r. manţ. a BP pre rodinu

15:00
16:00

+ Margita Ţatkuliaková, č. 737

07:00

Poď. za 4 r. ţ. za zdr. a BP pre rod. 832

08:30

Za Boţí ľud

10:30

...nech je ich život Bohu na slávu, svetu na
osoh, rodičom na radosť a im samým na spásu.

PONDELOK

FÉRIA

Ohlášky:
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.
...kto by vedel o nejakej cirkveno-právnej prekážke, ktorá
by bránila vzniku tohto manželstva , nech to ohlási na
farskom úrade.

Rodinu si založili:
Matúš a Eva Bystričanovci
Gratulujeme a prajeme veľa Božieho požehnania na
spoločnej ceste životom...

ŠTVRTOK

18:00

SV. MATEJ, APOŠTOL
SVIATOK

SV. JÁN NEPOMUCKÝ
SPOMIENKA

PIATOK

Poď. za 40 r.ţiv. a BP pre dobrodincov
z čísla 95

V cirkvi sme privítali:
Silvia Vlčáková (* 28.4.2019)
Ivana Večerková (*29.4.2019)
Liliana Poletová (*1.5.2019)

PANNA MÁRIA FATIMSKÁ
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA

UTOROK

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

STREDA

06:30

FÉRIA

SOBOTA

+ otec a zdr. a BP z čísla 800

13.-19. máj
2019

SV. JÁN I., PÁPEŢ A MUČENÍK
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA

NEDEĽA

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

13.-19. máj 2019

PIATA VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

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

