Sv. Anton: Celý život nebol ničím výnimočne zvláštnym,
bol celkom obyčajným. Keď mal 18-20 rokov, zomreli
mu rodičia. Zdedil po nich tristo akrov pôdy a zodpovednosť za mladšiu sestru. Jedného dňa počul v kostole čítať
evanjelium svätého Matúša 19, 21: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj čo máš, rozdaj chudobným a budeš
mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ Bez toho, aby sa posadil, stále meditujúc nad týmito slovami,
vyšiel z kostola. Rozdal všetok svoj majetok okrem toho,
čo on a jeho sestra potrebovali nevyhnutne pre svoj život.
Po vypočutí Matúša 6, 34: „Preto nebuďte ustarostení o
zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň
má dosť svojho trápenia.“ predal všetko ostatné, zveril
svoju sestru do opatery v ženskom kláštore a odišiel do
samoty, aby mohol žiť v modlitbe, pôste a tvrdej manuálnej práci. Nestačilo mu iba počúvať slovo, on začal žiť
to, čo Ježiš povedal. Zakaždým, keď počul o niekom, že
je to svätec, chcel sa na neho pozrieť. Nehľadal múdrosť
slov, hľadal skutky múdrosti. Ak obdivoval u niekoho
jeho stálosť, vytrvalosť v modlitbe, láskavosti či trpezlivosti, mal túžbu napodobniť ho. Až potom sa vrátil domov. Vo svojom živote zápasil s pokušeniami diabla.
Jedným pokušením bolo zanechať asketický život, aby sa
mohol starať o sestru. Takisto dostával pokušenia, aby
zveľadil svoj majetok, aby sa vrátil k peniazom a podobne. Anton odolal. Potom mu pokušiteľ začal lichotiť,
hovoril mu, aký je mocný, keď ho sám premohol, odohnal. Keď ho raz diabol po zápase zbitého opustil, Anton
zostal ležať ako mŕtvy. Priatelia ho doniesli do chrámu. Z
tohto zápasu sa len ťažko spamätával. S výčitkou sa obrátil na Boha: „Kde si bol, keď som ťa potreboval?“ Boh
mu odpovedal: „Bol som pri tebe, pozeral som sa na tvoj
boj. Videl som, že sa nevzdávaš. Preto som zostal s tebou
a chránil som ťa tak, ako som bol a stále budem s tebou.“
Mnoho ľudí prichádzalo za ním s prosbou o radu. Anton
zvykol hovorievať, že kľúčom askézy je húževnatosť v
tom, aby človek nespyšnel. Radil ľuďom, aby sa snažili o
radosť, akoby každý deň začínali nanovo. Istý čas (asi
dvadsať rokov) žil zamurovaný v jednej miestnosti, priatelia mu nosili chlieb. Množstvo ľudí za ním stále prichádzalo. On sa ich snažil odohnať, pretože chcel byť sám.
Nakoniec mu vyvalili aj dvere na miestnosti. Mnohí sa
vďaka nemu obrátili, uzdravili na duši a niektorí aj zostali u neho, aby sa učili jeho spôsobu života.

13. január 2019
Na budúcu nedeľu budeme zapisovať úmysly na
sv. omše na február.
Dnes (nedeľa Krstu Krista Pána) sa končí vianočné
obdobie. Prestanú sa spievať vianočné piesne, odloží sa
betlehem ( ak je v zadnej časti kostola, alebo v osobitnej
kaplnke, možno ho ponechať do 2. februára). Stromčeky
ako ozdoba môžu ostať do 2. februára.

N ov ot s ký ž ur ná l

Pre koho som?

Vo štvrtok 10.1.2019 oslávil okrúhle 20. narodeniny aj náš
milý farník, nuž, poprajme mu ešte dlhý života a nech aj
naďalej trpezlivo a horlivo prináša všetky potrebné
informácie do našich rodín :)
V rámci Združenia Zázračnej medaily sa vytvorila
10.skupina. Nový zoznam si môžete pozrieť na nástenke v
kostole. Keď príde kaplnka do Vašej rodiny, vezmite si
svoj dekrét člena ZZM. Ak by mal ešte niekto záujem
prijímať kaplnku Panny Márie, v tejto skupine sú 4 voľné
miesta, môžete sa zapísať.
Taktiež prosíme nových členov, ktorí sa prihlasovali
neskôr do 9.skupiny a teraz do 10.skupiny o príspevok 3
eurá na kaplnku a materiály (V prípade, že ste doteraz tak
neurobili.) Pokladnička bude v kostole na stolíku. Na
začiatku februára by sme peniaze odovzdali sestrám
vincentkám do Nitry. Pán Boh odplať.
——————————————————————
„Pane Bože, čo je pre teba tisíc rokov?“
„Chvíľka.“
A čo je pre teba milión eur?“
„Len malý peniažtek“
„A nedal by si malý peniažtek?“
„Jasné, počkaj chvíľku.“ :)
Rímskokatolícky farský úrad Novoť
tel.: 043 5590 230; +421950 626 642
e-mail: farnost@novot.sk
č.ú. SK62 0900 0000 0000 5417 9595

Jednou z najdôležitejších otázok, ktorými sa zaoberajú
evanjeliá, je rozhodne otázka: „Kto je vlastne ten Ježiš?“ Ak sa aj na stránkach Písma stretávame s množstvom ľudí, ktorí si nie sú istí, nechápu či chápať nechcú, čo sa samotného Ježiša týka, nikdy svoju identitu
nespochybňuje. Po prečítaní dnešného úryvku nás to
ani nemôže prekvapovať. Začiatok jeho verejného pôsobenia je predznamenaný momentom, keď nad ním
Otec slávnostne vyhlási: „Ty si môj milovaný Syn!“
Pre nás z toho vyplývajú dve veci: po prvé, pri čítaní
evanjelia máme k dispozícii ťahák, ktorý Ježišovi súčasníci nemali. Keď budeme čítať o Kristovi, ktorý
uzdravuje, rozpráva sa s malými a chudobnými, umýva
nohy… nemusíme pochybovať, že práve to je spôsob,
akým sa Boh približuje k ľuďom! A po druhé: aj nad
každým z nás Otec v krste slávnostne vyhlásil, že sme
jeho deti! Spolu s pápežom Františkom sa teda nezameriavajme na otázku „Kto som?“ – lebo to je jasné –,
ale pýtajme sa skôr: „Pre koho som?“

V cirkvi sme privítali

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

Za zdr. a BP pre Margitu, + Albína
(výročná) a + rodičov č. 250

14:00

+ Jozefína a účastníci pohrebu č. 923

18:00

+rodičia Šustek a Franek,
+ starí rodičia Franek, č. 337

06:30

+ Angela Šusteková a úč. pohrebu č.424

18:00

Poď. za 40 r. živ. a BP pre rod. č. 105

06:30

Poď., BP a zdravie pre deti, vnúčatá a
pravnúčatá č. 47

18:00

Poď. za 30 a 35 r. života a za zdravie a
BP pre rodinu č. 453

07:00

+kňazi: Rudolf Vetrík, Ladislav
Hagovský a Karol Lihosit

07:00

Poď. za dar života č. 872, a BP pre deti,
vnúčatá a pravnúčatá č. 381

08:30

Za Boží ľud

10:30

Agáta Škombárová (*29.12..2018)
Richard Šimjak (*30.12.2018)
...nech je ich život Bohu na slávu, svetu na
osoh, rodičom na radosť a im samým na
spásu.

Na večnosť sme odprevadili:

PONDELOK

18:00

UTOROK

Poď. za dar života a BP pre rod. 561

STREDA

+Miroslav a BP pre jeho rodinu č. 116

18:00
06:30

ŠTVRTOK

+ syn a manžel a zdr. a BP pre rod 1001

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

FÉRIA

FÉRIA

FÉRIA

SV. ANTON, OPÁT
SPOMIENKA

Jozef Smolár (†65)
Nech mu je Pán pri osobnom súde
milosrdný...

Ďakujeme všetkým, ktorí v uplynulých dňoch pomáhali
pri odhŕňaní snehu okolo kostola.

PIATOK

06:30

FÉRIA

SOBOTA

Poď. za dar živ. a BP pri príležitosti
životného jubilea č. 962

14.-20. január
2019

PANNY MÁRIE V SOBOTU
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA

NEDEĽA

UTOROK

PONDELOK

14.-20. január 2019

DRUHÁ NEDEĽA CEZ ROK

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

