Jeden z najväčších učencov a mudrcov Cirkvi bol práve
sv. Tomáš Akvinský. Narodil sa v roku 1226 na zámku
Roccasecca d’Aquino pri Monte Cassine (dnešné Taliansko, Lazio). Bol tichej, ale veselej povahy. Ako päťročného ho otec dal do benediktínskeho opátstva na výchovu a vzdelávanie. Bol taký nadaný, že už ako desaťročný
mohol ísť študovať na vysokú školu do Neapola. No rodičia to zatiaľ nedovolili a zobrali si ho domov. Tomáš sa
usilovne učil, modlil, pomáhal chudobným. Stávalo sa,
že vyprázdnil pre nich aj celú komoru. Ako štrnásťročný
odišiel na univerzitu do Neapola. Tomáš aj tu bol veľmi
horlivý. Zoznámil sa s rehoľou dominikánov a rozhodol
sa, že do nej vstúpi. Rodičia mu v tom bránili. Chceli,
aby sa stal radšej benediktínom a aby žil v blízkosti rodného zámku. V budúcnosti by sa snáď stal aj opátom. On
však chcel zostať v žobravej reholi. Najbližší príbuzní ho
všemožnými spôsobmi odhovárali. Dokonca ho aj fyzicky trápili. Potom jeho bratia najali aj nemravné dievča,
aby ho zviedlo. Tomáš však odolal. S horiacim polenom
z ohniska ju vyhnal preč. Dva roky bol uväznený svojou
rodinou, až sa to dozvedel pápež Inocent IV. a cisár Fridrich II. Až na ich prehováranie pustili Tomáša, aj to takým spôsobom, aby bratia o tom nevedeli, len jeho matka. O rok nato Tomáš zložil slávnostné rehoľné sľuby.
Predstavení rehole ho potom poslali k sv. Albertovi Veľkému, ktorý vtedy pôsobil v Kolíne. Tomáš aj tam vynikal vo vzdelaní a bystrosti. Vynikal však aj svojou výškou (190 cm) a tučnotou. Keďže skoro stále mlčal, vyslúžil si prezývku „nemý vôl zo Sicílie“. Raz ho však učiteľ
vyzval, aby vysvetlil nejaké nejasné miesto zo Sv. písma.
Tomáš to urobil tak múdro, že sa všetci zadivili. Albert
zvolal: „Vy nazývate Tomáša nemým volom, ale príde
čas, keď sa on ozve takým mohutným hlasom, že ho počuje celý svet!“ Tak sa stalo, Tomáš patrí podnes k najslávnejším teológom všetkých čias. Tomáš prednášal na
univerzitách v Paríži, Neapole, Ríme, bol veľmi vyhľadávaný študentami, ale aj teológmi. Bol veľmi precízny a
jasný v definíciách pojmov a jeho zásluhou Cirkev získala exaktné pomenovania mnohých vecí. Vychádzal z
Aristotela. Napísal mnoho spisov. Najslávnejším sa stala
Summa Theologiae. Zomrel 7. marca 1274. Za svätého
ho vyhlásil pápež Ján XXII. v roku 1323, pápež Pius
V. ho vyhlásil v roku 1567 za učiteľa Cirkvi a pápež Lev
XIII. ho vyhlásil za patróna všetkých katolíckych škôl.

27. január 2019
N ov ot s ký ž ur ná l
Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v
kostole vo štvrtok a v piatok od 16:30. deti budeme
spovedať v stredu po sv. omši za účasti detí. Chorých
navštívime ako obvykle v piatok dopoludnia.
V CSS STUDIENKA budeme spovedať vo štvrtok o
9:00 a o 10:00 tam bude sv. omša.
O predmodlievanie posvätného ruženca na prvú sobotu
v mesiaci prosíme tieto ruže: Sv. Cyrila a Metoda, Sv.
Dominika, Sv. Don Bosca, Sv. Floriána, Sv. Františka a
Hyacinty

Slávnosť vyslúženia sviatosti birmovania bude v našej
farnosti dňa 27.4.2019 (sobota) a slávnosť Prvého
svätého prijímania bude 5.5.2019 (nedeľa)

——————————————————————
Prosebník prosí: „Veľký Bože pomôž mi, keď sa dokážeš
zmilovať nad úplne cudzími ľuďmi, prečo by si sa
nemohol zmilovať aj nadomnou?“

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

Ten, ktorý
oslobodzuje
Evanjelista Lukáš napísal svoje evanjelium vedený
Duchom Svätým. V čom je novinkou zvesť o Ježišovi?
V období Ježiša Nazaretského neboli počítače, web,
SMS-ky, ktoré by mohli rozšíriť informácie. Písalo sa
striedmo a len o najdôležitejších udalostiach: o kráľoch, osobnostiach, dôležitých udalostiach. V Ježišovej
epoche nastal enormný nepomer kníh, listov a záznamov iba o jedinej osobnosti, ktorú opisuje Lukáš Teofilovi. Evanjelista vo svojom svedectve zvýrazňuje ako
refrén, že proroctvá o Ježišovi sa práve napĺňajú. Pri
krste v Jordáne zostupuje Duch Svätý na Ježiša a potvrdzuje duchovným pomazaním, že toto je očakávaný
Mesiáš. Teda proroctvo vyslovené Izaiášom a teraz
prednesené Ježišom v prvej osobe až bije do očí, že je
to on, ktorý sa stáva aktívnym, súčasným, reálnym,
plným naplnením. Prináša oslobodenie od hriechov
duše i tela, ktoré znova bije do očí v evanjeliách posledných dvoch týždňov. Ježiš takto v túto nedeľu doočíbijúco pozýva aj teba nechať sa oslobodzovať.

14:00

Na úmysel a za duše v očistci č. 750

18:00

+ manžel, sestra a BP pre rod. č. 851

06:30

+ manžel Ján, + mama Terézia a + otec
Anton z č. 549

18:00

+ z rod. Filipkových a Serdelových
č. 218

06:30

Poď. za 55 r. manž. a BP pre rodinu

18:00

+ Jozef a účastníci pohrebu č. 1009

07:00

„Ak chceš, aby ťa poslúchali, snaž sa, aby si bol
milovaný. Ak chceš, aby ťa milovali, tak daruj lásku! Ak
niečo prikazuješ alebo vyčítaš, potom daj vždy najavo, že
chceš to najlepšie a nemáš v úmysle presadiť svoju vôľu.“
(Sv. Ján Bosco)

„Diabol má strach z radostného človeka.“
(Sv. Ján Bosco)
Poď. lekárom a personálu a za BP pre
deti a vnúčatá

07:00

Poď. za 60 r. živ. a BP pre rod. č. 385

08:30

Za Boží ľud

10:30

PONDELOK

+ Johana a Florián Bjaloňoví a + z č. 68

„Nestrácajte čas, robte dobre a robte veľa dobra. Nikdy
neoľutujete, že ste to robili.“
(Sv. Ján Bosco)

STREDA

18:00

ŠTVRTOK

+Jozef Bulák a BP pre kolegov
a dobrodincov č.761

PIATOK

+ manžel a žijúca manželka s rodinou

18:00
06:30

Poď. za 30 r. ž. a BP pre rod. č.102

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

UTOROK

06:30

„Pretrp všetko, len nerozbi lásku.“
(Sv. Ján Bosco)

SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ
SPOMIENKA

FÉRIA

FÉRIA

SV. JÁN BOSCO
SPOMIENKA

FÉRIA

SOBOTA

+ rodičia, + brat, a za BP pre rod. č.472

28. január-3. február
2019

OBETOVANIE PÁNA
SVIATOK

NEDEĽA

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

28 január-3. február 2019

ŠTVRTÁ NEDEĽA CEZ ROK
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