Svätý Mikuláš bol biskupom v Myre. Patrí k svätým,
ktorí požívajú úctu po celom svete. Svedčia o tom mnohé
kostoly a oltáre, postavené na jeho česť. Narodil sa pravdepodobne v Patare v Lýcii (Malá Ázia). V meste Myra,
ktoré ležalo neďaleko mora, sa stal biskupom. Bol známy
vďaka svojej mimoriadnej zbožnosti, nadšeniu a zázrakom. Zomrel v Myre. Pochovali ho v biskupskej katedrále. Doma dostal dobrú výchovu. Zachovával pôst. Hovorí
sa, že v stredu a piatok jedol iba raz, aj to až večer. Rodičia zomreli, keď bol ešte mladým mužom. Po sebe však
zanechali taký majetok, že Mikuláš sa nemusel báť o
svoje živobytie. On sa však rozhodol všetko venovať
chudobným. A tu sa spomína azda najznámejšia príhoda
z jeho života. Jeden občan Patary prišiel o všetky svoje
peniaze. Mal tri dcéry. No nemohol ich vydať, pretože
nemal pre ne veno. A tak sa rozhodol pre zúfalý čin.
Chcel ich dať na prostitúciu. Mikuláš sa to dozvedel, a
tak zobral mešec zlata a v noci pod rúškom tmy ho dal
mužovi do okna. Malo to byť na veno najstaršej dcéry.
To sa opakovalo druhý aj tretí raz, zakaždým pre ďalšiu
dcéru. Muž ho na tretí raz spozoroval a bol mu veľmi
vďačný. Za čias prenasledovania kresťanov, začiatkom 4.
storočia bol Mikuláš ustanovený za biskupa v Myre. Pretože bol veľmi horlivý, aj jeho chytili, mučili a hodili do
väzenia. Potom však prišiel cisár Konštantín a jeho slávny Milánsky edikt, vďaka ktorému boli kresťanskí väzni
– teda aj sv. Mikuláš – prepustení na slobodu. Vrátil sa
do Myry a pokračoval vo svojej práci. Neúnavne bojoval
proti bludu tej doby – arianizmu. Zdá sa, že bol prítomný
aj na koncile v Nicei r. 325, ale to nie je isté. Zomrel v
pokročilom veku a životopisy jednomyseľne tvrdia, že
bol pochovaný vo svojom biskupskom sídle Myra. V 11.
storočí však Myru obsadili moslimovia, a tak roku 1087
boli pozostatky sv. Mikuláša prenesené do talianskeho
prístavného mesta Bari. Tam postavili chrám, zasvätený
jemu. Za čias cisára Justiniána bol aj v Konštantínopole
postavený chrám na počesť sv. Mikuláša. Jeho sviatok si
uctievali v celom vtedajšom známom kresťanskom svete.
Na byzantských pečatiach sa jeho obraz objavuje častejšie než obraz kohokoľvek iného. V neskoršom stredoveku mu bolo iba v Anglicku zasvätených skoro štyristo
kostolov. Zvláštne je to, že najväčšiu popularitu má sv.
Mikuláš v Rusku. Spolu so sv. Ondrejom apoštolom je
patrónom národa.

2. December 2018
Tento týždeň je prvopiatkový, spovedať budeme v
kostole vo štvrtok a piatok od 16:30, v CSS
STUDIENKA vo štvrtok od 9:00 a od 10:00 tam bude
sv. omša. Chorých navštívime v piatok od 8:00
Aj tento rok sa pripájame k zvyku slávenia Rorátov.
Rorátne sv. omše budú bývať vždy v pondelok, utorok a
štvrtok ráno. V rozpise budú označené písmenom R
Adoptuj si birmovanca: Vieme, že modlitba má veľkú
silu, a tiež vieme, na akú dôležitú udalosť sa pripravujú
naši birmovanci. A vieme tiež, že nielen nám, ale
mnohým vám záleží na tom, aby sa na prijatie sviatosti
birmovania pripravili čo najlepšie, a preto chceme aj
vám dať šancu v tejto príprave im pomôcť a to
duchovne. V kostole vzadu sú malé lístočky s menami
všetkých birmovancov, vy, ktorí chcete, si môžete jeden
lístok vytiahnuť, a za birmovanca, ktorého meno tam
bude sa môžete až do birmovky pravidelne každý deň
modliť. Bude také vaše „duchovné adoptívne dieťa“
ktorému budete v jeho príprave pomáhať svojimi
modlitbami a obetami.
Na budúcu nedeľu 9.12. po sv. omši o 10:30, budeme
mať možnosť lepšie pochopiť koledovanie Dobrej
Noviny. Príde totiž medzi nás dobrovoľník z eRka,
ktorý bol v lete 3 mesiace v Afrike a priblíži nám nielen
život ľudí v Afrike, ale hlavne projekty, na ktoré putujú
vykoledované peniaze z Dobrej Noviny, aby sme vedeli
komu a ako konkrétne pomáhajú naše peniaze, ktoré
vložíme do pokladničiek našim malým koledníkom.
Sobášne náuky pre snúbencov, ktorí sa budú sobášiť v
prvej polovici roku 2019 (do konca júla) budú v sobotu
15.12.2018 o 8:00 na farskom úrade.
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

Advent

Dnes sa začína Advent, obdobie nádeje, očakávania a
radosti. Ale, kde nájsť radosť v slovách, ktoré mi hovorí Ježiš? Ak nie v inom, tak aspoň v tom, že ich dnes
opäť počujem a mám možnosť sa nad nimi hlbšie zamyslieť. Ježiš ma nechce zastrašiť, ale neustále hľadá
nové spôsoby ako sa dotknúť môjho srdca natoľko, aby
„zareagovalo“ na jeho hlas, aby som otvoril svoje srdce
pre požehnanie a pre dary, ktoré špeciálne pre mňa pripravil.
Ježiš mi dáva celý mesiac nato, aby som sa na stretnutie s ním pripravoval. On vie, že vôbec nie som dokonalý, ale pozýva ma, aby som sa deň za dňom, krok za
krokom „ponáral“ do jeho lásky, aby som mu dal priestor vo svojom srdci, v ktorom túži neustále prebývať.
Určite mi dá množstvo príležitostí stretnúť ho vo svätej
omši, v modlitbe, v jeho slove, alebo pri stretnutí s
ľuďmi, ktorých mi pošle do cesty. Preto s očakávaním
vykročím do adventných dní a budem denne objavovať, kam ma on povedie. Čaká ma úžasné dobrodružstvo. Už teraz sa teším.

PONDELOK

SV. FRANTIŠEK XAVERSKÝ,
SPOMIENKA

14:00

18:00

+ Jozef Bulvas. + Mária a Karol a BP
pre rodinu č. 598

06:30R

Poď. za 60 r. živ. a BP pre rod. č. 988

18:00

+ otcovia a bratia č. 468

06:30

Poď. za 40 r. živ. a BP pre rodinu

18:00

Za združenie tých, kt. prijímajú kaplnku

07:00

Za BP pre spolužiakov a ich rodiny z
ročníka 73-74, 30 r. od ZŠ

08:30
10:30

Za rodinu Stanislava Michlíka

07:00

Poď. za 1 a 30 r. života č. 442

08:30

Za Boží ľud

10:30

...nech mu je Pán pri osobnom súde
milosrdný...

FÉRIA

FÉRIA

Rodinu si založili:
Michal a Silvia Kuchťákovci
Ľuboš a Terézia Kuhejdovci

ŠTVRTOK

+Jozef a + z rod. Brandysovej
a Boboňovoej č. 523

Vdp. Rudolf Vetrík (†67)

STREDA

Na večnosť sme odprevadili

UTOROK

06:30R
18:00

Za Boží ľud

Vo štvrtok bude adorácia
od 17:00 do sv. omše

SV. MIKULÁŠ, BISKUP
SPOMIENKA

PIATOK

ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

18:00

+ Anton a Kristína Vojtkuliak, + Serafín
Judiak, , + Jana Harmanová č. 558

+ manžel a rodičia č. 528

NEDEĽA

06:30R

SV. AMBRÓZ, BISKUP
SVIATOK

SOBOTA

Za všetkých, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomohli pri kurzoch Dávid.

3.-9.december
2018

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY
MÁRIE, PRIKÁZANÝ SVIATOK

NEDEĽA

PONDELOK

Poď. a BP pre rodinu.

STREDA

+ rodičia a syn a za duše v očistci, č.779

UTOROK

3.-9.december 2018

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

...Prajeme im veľa Božieho požehnania
na spoločnej ceste životom.

„Kde niet lásky, je rozhovor medzi ľuďmi
len obyčajným znejúcim cimbalom.“
(Sv. František Xaverský)

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

