2. jún 2019

Sv. Bonifác
Bonifác bol synom doktora z
l’Aquila; stal sa
dekanom a pokladníkom pápeža sv. Gregora
Veľkého.
Napriek
svojmu
vysokému postaveniu žil veľmi
jednoducho. Svoj dom premenil na kláštor. Za pápeža
bol zvolený v r. 607, na pápežský stolec sa však dostal
až v septembri 608, keď cisár Fokas potvrdil jeho voľbu. Cisár mu daroval Panteón, chrám všetkých pohanských bohov, ktorý Bonifác pokresťančil a zmenil na
chrám zasvätený Božej Matke a všetkým mučeníkom.
Do nového chrámu premiestnil mnoho relikvií svätých
mučeníkov z katakomb. Posviacka pôvodne pohanského chrámu sa konala v roku 608. Chrám stojí doteraz.
Od roku 608 sa na nariadenie pápeža sv. Bonifáca začal sláviť sviatok Všetkých svätých. Bonifác zomrel
roku 615. Za svätého ho vyhlásil pápež Bonifác
VIII. (1294-1303).

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.
Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v
kostole v stredu od 17:00, a vo štvrtok a piatok od
16:30.
V CSS STUDIENKA budeme spovedať vo štvrtok od
9:00 a následne tam bude sv. omša.
Chorých navštívime nasledovne: V stredú od 8:00
chorých pána kaplána a v piatok od 8:00 chorých pána
farará
Snúbenci, ktorí sa chcú sobášiť v druhom polroku 2019,
nech si prídu na faru spísať cirkevnú zápisnicu
kedykoľvek od pondelka 3.6 do piatku 14.6.2019.
Odchod autobusu na púť do Lichne je v
piatok 07. júna 2019 o 4,00 hod zo zástaviek SAD, je
p o t r e b n é
z o b r a ť
s i
občianský preukaz /cestovný pas/.
——————————————————————Stará mama tíši malého Miška:
- Prečo tak plačeš, ratoliestka moja?
- Pretože moji bratia majú prázdniny.
- A ty azda nemáš?
- Nemám, lebo ja do školy ešte nechodím.
Chirurgom sa podarila jedinečná operácia: Oddelili
teenagera od mobilu. :)

Rímskokatolícky farský úrad Novoť
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č.ú. SK62 0900 0000 0000 5417 9595

N ov ot s ký ž ur ná l

Jedno

V nedeľnom evanjeliu je ústredným pojmom slovo
„jedno―, ktoré sa nachádza v danom úryvku až 5-krát.
Ježiš prosí Boha, aby sme boli v jednom spojení na
zemi medzi sebou a súčasne aj medzi Bohom. Podľa
mňa je tu znova raz vyzdvihovaný dôraz spoločenstva.
Aby sme boli jedno. Na inom mieste sa píše: „Lebo
kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene,
tam som ja medzi nimi.― (Mt 18,20) My, kresťania,
sme súčasťou a patríme do Cirkvi. Cirkev v globále
patrí medzi veľké sociálne skupiny. Človek si tento
globálny rozdiel uvedomuje snáď pri veľkých celosvetových príležitostiach ako je voľba pápeža, požehnanie
mestu a svetu a pod.. Zväčša cirkev vnímame, aspoň ja
osobne, v medziach krajiny, v ktorej žijeme alebo regiónu alebo dokonca farnosti, týmto naberá rozmery
menšej sociálnej skupiny.
Do našej sociálnej skupiny – do Cirkvi patria ľudia,
ktorí uverili v Ježišovo slovo a spoločne, aj keď nie
vždy hrdo, sa hlásia k tejto viere. Možno niekto podlieha konformite v zmysle, že podlieha požiadavkám, lebo im podliehali jeho rodičia a pod., ale cieľom pre
všetkých členov je, aby týmto požiadavkám verili a
snažili sa podľa toho žiť, lebo sa vo svojej podstate
opierajú o posolstvo, ktoré nám zanechal Ježiš.

V cirkvi sme privítali:
+ Serafín a Justína č. 182

18:00

Matúš Franek (* 16.5.2019)
Nataša Strempeková (*16.5.2019)
...nech je ich život Bohu na slávu, svetu na
osoh, rodičom na radosť a im samým na spásu.

Poď. za 40 r.ž. a BP pre rod. č. 746

18:00

UTOROK

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

PONDELOK

06:30

STREDA

Na úmysel č. 289

3.-9. jún
2019
SV. KAROL LWANG A SPOLOČNÍCI
SPOMIENKA

FÉRIA

SV. BONIFÁC, BISKUP A MUČENÍK
SPOMIENKA

06:30

Poď. a BP pre animátorov a za tých,
ktorí slúžili pri príprave na birmovku

18:00

+ rodičia č. 400

07:00

Sobášna sv. omša

15:00

Voľný úmysel

07:00

Za poďakovanie za sviatosť birmovania

08:30

Za Boží ľud

10:30

Dávid Puvák, syn rodičov Marcela a Angeliny rod.
Kosmeľovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Oravskej
Jasenici, a
Kristína Durčáková, dcéra rodičov Mariána a Oksany
rod. Piškovej, narodená v DK, bývajúca v Novoti.
...kto by vedel o nejakej cirkveno-právnej prekážke, ktorá
by bránila vzniku týchto manželstiev , nech to ohlási na
farskom úrade.

PIATOK

Voľný úmysel

Patrik Kapičák syn rodičov Jozefa a Johany rod.
Strakovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Mútnom, a
Marta Bulvasňáková, dcéra rodičov Stanislava a Eleny
rod. Šimjakovej, narodená v Novoti, bývajúca
v Novoti.

SOBOTA

Poď. za 76 a 20 r.ž. a za BP pre rodinu

10:00
18:00

Svätá omša v CSS STUDIENKA

ŠTVRTOK

Ohlášky:

NEDEĽA

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

3.-9. jún 2019

FÉRIA

FÉRIA

FÉRIA

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

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

