POKRAČOVANIE

SVÄTÝ JOZEF...
Všetci

veriaci budú mať možnosť usilovať sa
modlitbami a dobrými skutkami s pomocou sv. Jozefa
získať útechu a úľavu vo vážnych ľudských a
spoločenských trápeniach , ktoré dnes sužujú svet. S
tým sú spojené aj osobitné úplné odpustky, ktoré sa
udeľujú za obvyklých podmienok (sviatostná spoveď,
sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca)
veriacim, ktorí sa zrieknu akéhokoľvek hriechu.
• Tým, ktorí budú aspoň 30 minút meditovať nad
modlitbou Otče náš, alebo sa zúčastnia jednodňovej
duchovnej obnovy , ktorá zahŕňa meditáciu o sv.
Jozefovi.
• Tým, ktorí vykonajú skutok telesného alebo
duchovného milosrdenstva.
• Tým, čo sa v rodinách alebo spoločne ako snúbenci
modlievajú svätý ruženec.
• Tým, ktorí denne zveria svoju prácu pod ochranu
sv. Jozefa.
• Tým, ktorí sa pomodlia Litánie k sv. Jozefovi , alebo
akatist k sv. Jozefovi, alebo aspoň nejakú časť, alebo
nejakú inú modlitbu k sv. Jozefovi.
• Tým, ktorí sa pomodlia akúkoľvek modlitbu alebo
vykonajú pobožnosť ku cti sv. Jozefa napríklad „K
tebe blahoslavený Jozef“, zvlášť pri príležitosti
19.marca a 1.mája, na sviatok Svätej rodiny, na
19.deň každého mesiaca a každú stredu.

Dar

úplných odpustkov sa zvlášť vzťahuje na
starých, chorých, zomierajúcich a všetkých tých, čo z
legitímnych dôvodov nemajú možnosť vychádzať z
domova , ktorí sa v duchu zrieknu každého hriechu a
s úmyslom splniť tri zvyčajné podmienky , len čo to
bude možné, pomodlia sa doma alebo tam, kde sa pre
prekážku zdržiavajú, pobožnosť ku cti sv. Jozefa,
útechy chorých a patróna dobrej smrti, ponúknuc s
dôverou Bohu svoje bolesti a strasti svojho života.

MODLITBA
ZA ŠŤASTNÚ HODINU SMRTI
(modlitba svätého Alfonza)
Svätý Jozef, ty si mal veľkú milosť, že si
odchádzal z tohto sveta v náručí božského
Spasiteľa a v prítomnosti panenskej nevesty.
Priblíž sa s Ježišom a s Máriou aj k môjmu
smrteľnému lôžku, poteš ma a ochráň. Svätý
Jozef, pre svoje veľké hriechy zasluhujem si
nešťastnú smrť. Ak mi však ty pomôžeš,
nebudem zatratený.
Ty si bol nielen priateľom, ale aj ochrancom a
pestúnom toho, ktorý ma raz bude súdiť. Ježiš
ma nezavrhne, keď sa ty za mňa prihovoríš. Po
Panne Márii si volím teba, svätý Jozef, za svojho
príhovorcu a ochrancu. Sľubujem ti, že po celý
čas života, ktorý mi ešte zostáva, budem ťa
denne zvlášť uctievať a vzývať.
Pre pomoc, ktorú ti Pán Ježiš a Panna Mária v
poslednej chvíli tvojho života preukázali, stoj pri
mne v hodine mojej smrti, aby som po šťastnom
skonaní v tvojom spoločenstve mohol Boha
večne chváliť a velebiť. Amen.

11. týždeň
14. marec 2021
Informačný list farnosti Novoť

SVÄTÝ JOZEF

patrón rodinného a manželského života
vzor čistoty
pevnej viery a poslušnosti,
ochranca osamelých a opustených ľudí
ochranca Cirkvi, kňazov a zasvätených
vzor robotníkov
patrón chorých a umierajúcich
patrón dobrej smrti

Zo stránky https://kapucini.sk/kremnicke-bane/naboznezdruzenie-sv-jozefa/ články spracovala Katarína Súkeníková

Je pre Vás pripravená KRÍŽOVÁ CESTA V
EXTERIÉRI. Jednotlivci alebo rodiny sa môžu vydať
na modlitebnú prechádzku a pohľadať na označených
miestach zastavenia krížovej cesty.
INFO na farských stránkach a na FB „mladí Novoť“
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad 1005,
029 55 Novoť; tel.: 043 5590 230;
web stránky: www.novot.sk/farnost/ a nová
www.mojakomunita.sk/web/farnost-novot
farár: Štefan Hrbček, tel.: 0904 575 829
kaplán: Rastislav Hanečák, t.: 0950 626 642

Pri príležitosti 150.výročia vyhlásenia sv. Jozefa
za patróna Cirkvi vyhlásil pápež František
mimoriadny rok Sv. Jozefa. Urobil tak dňa
8.decembra 2020 apoštolským listom Patris
corde (S otcovským srdcom). Mimoriadny rok
potrvá do 8. decembra 2021.
(pokračovanie na konci)

V roku 1913 založil svätý Alojz Guanella

15. – 21. marca 2021
Pondel.
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Utorok
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Streda
18:00

17:00
Štvrtok
18:00

Za zdravie a B. pož. pre rod č. 561 (RH)
priamy prenos
Poď. a B pomoc pre rodinu a za + z rodiny
č. 879 (RH)
Za ZBP pre rodiny z deviatnika
Podešťanská (SH) priamy prenos
Na úmysel celebranta (RH)
detská sv. omša a po sv. omši bude hneď
detská krížová cesta priamy prenos
Za + rodičov Jozefína a Ľudovít Serdel
a za žijúcich z rodiny Anna a Ľubomír
Bartoš č. 332 (SH) priamy prenos
+ Emil Smolár a + sestra Johana a rodičia
č. 851 (SH)

17:00

Za + Štefan, Jozefína a Štefan č. 967 (RH)
priamy prenos
Za +z rodín Dibdiak a Kuchťák (RH)

Piatok
17:00
18:00

Krížová cesta v priamom prenose
Za + rodičov Račák a Buľak č. 505 (SH)
Svätá omša pre mládež priamy prenos

7:00
Sobota

Za + z rod. Kocúr a Majchrák č. 599 (SH)
priamy prenos

Nedeľa
10:30
15:00

Za Boží ľud priamy prenos (SH)
Krížová cesta v priamom prenose

Na detskú omšu nakresli Jakubove zmierenie
s bratom Ezauom.
Obrázky môžete dať v stredu v škole p. kaplánovi.
Kresliť môže každé dieťa, aj keď nevidelo detskú
omšu cez internet, ale urobilo všetko preto, aby svätú
omšu sledovalo. Sväté omše sa dajú pozrieť aj neskôr,
ostávajú dostupné na farskej stránke. RH

Adorácia vo štvrtok nebude
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Večerná sv. omša je zo slávnosti
slávnosť SV. JOZEFA,
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PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Prosím sledujte webové stránky farnosti, aby sme
sa prispôsobili aktuálnym opatreniam.

ZBIERKA NA POMOC
PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM

Konferencia biskupov Slovenska ju vyhlásila na
5. pôstnu nedeľu, 21. marca 2021.
Pre pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti
zatvorené chrámy, je možné zbierku podporiť
darom na účet Slovenskej katolíckej charity:
IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097
Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim
bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách
Blízkeho Východu.
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Dom sv. Jozefa, Kláštor Kapucínov
Horný Turček 319
967 01 Kremnické Bane
Mail: sv.jozef@kapucin.sk

NÁBOŽNÉ ZDRUŽENIE SV. JOZEFA
Ním chcel rozširovať vo svete úctu sv. Jozefa, patróna
Cirkvi a zvláštneho patróna dobrej smrti na pomoc
všetkým zomierajúcim. Dielo schválil pápež Pius X. a
v súčasnosti zahŕňa milióny veriacich.
„Pri každom údere tvojho srdca niekto z ľudí
odchádza do večnosti. Mnohí zomierajú neočakávane
náhlou smrťou. Koľkí umierajú zle a v zlom
duchovnom stave! Prispej k ich spáse!“
Na Slovensku v kláštore kapucínov v Kremnických
Baniach sídli slovenská filiálka tohto združenia a
zahŕňa približne 70 000 členov. Každý člen chce
primárne pomáhať iným umierajúcim, zároveň je
účastný na všetkých duchovných dobrodeniach, ktoré
sú udelené alebo budú v budúcnosti udelené vrátane
nasledujúcich odpustkov:
1.Úplné odpustky v deň zápisu do združenia.
2.Úplné odpustky pre tých, ktorí sa zúčastnia na sv.
omši, pristúpia k sv. prijímaniu a modlia sa za
umierajúcich.
3.Úplné odpustky získavajú kňazi, keď si výslovne
spomínajú na niektorého umierajúceho.
4.Úplné odpustky v hodine smrti pri splnení
zvyčajných podmienok.
5.Čiastočné odpustky , ktorí sa ráno i večer pomodlia
krátku modlitbu „Svätý Jozef, pestún Ježiša Krista ...“
6.Čiastočné odpustky, ktorí vykonajú akýkoľvek úkon
nábožnosti alebo lásky na úmysel tohto združenia (za
zomierajúcich).
Človek, ktorý sa rozhodne stať členom združenia,
nahlási svoje meno a priezvisko do sídla združenia u
bratov kapucínov v Kremnických Baniach emailom
alebo poštou. Jedinou povinnosťou je pomodliť sa
ráno a večer, prípadne aj viackrát cez deň krátku
modlitbu „Svätý Jozef, pestún Ježiša Krista a
opravdivý ženích Panny Márie, oroduj za nás a za
tých, ktorí tento deň (túto noc) zomierajú.“
KONTAKT

