Sv. Lucia
Patrónka chudobných, slepých, kajúcich prostitútok, chorých detí, farmárov, sklenárov, tkáčov, sedlárov, čalúnnikov, krajčírov, elektrikárov, nožiarov, kočišov, školníkov,
úradníkov, vrátnikov, tulákov, spisovateľov, notárov,
advokátov; pri očných chorobách, slepote, úplavice, bolestiach hrdla, pri infekčných chorobáach
Lucia sa narodila v Syrakúzach (Taliansko) bohatým
rodičom a bola vychovávaná v kresťanskej viere. V detstve stratila otca a ako mladé dievča zasvätila ţivot Bohu. Svoj sľub panenstva drţala v tajnosti, keďţe jej matka si ţelala, aby sa vydala za mladého pohanského chlapca. Lucia presvedčila matku, aby sa išla modliť k hrobu
sv. Agáty za uzdravenie sa zo svojej ťaţkej choroby. Boh
vyslyšal ich modlitby. Vtedy priznala matke svoje zasvätenie Bohu a túţbu preţiť svoj ţivot medzi chudobnými.
Matka plná vďačnosti za svoje uzdravenie dala Lucii
súhlas a ušetrené peniaze rozdelila chudobným. Odmietnutý a zahanbený nápadník udal Luciu ako kresťanku
vtedajšiemu konzulovi. Bolo to v čase Diokleciánovho
prenasledovania kresťanov. Lucia bola predvolaná pred
súd. Sudca ju presviedčal ako mohol, aby sa vzdala svojej viery. Ona mu však odpovedala: „Vaše naliehanie je
zbytočné. Nikdy ma neodlúčite od lásky k môjmu Pánovi, Jeţišovi Kristovi.“ Opýtal sa jej: „A ak ťa budeme
mučiť, znesieš tú bolesť?“ „Áno, lebo my, ktorí veríme v
Krista a snaţíme sa viesť čistý ţivot, máme Ducha Svätého, ktorý ţije v nás a dáva nám silu, inteligenciu a česť.“
Vtedy jej sudca pohrozil, ţe ju odvedie do nevestinca,
aby potupil jej česť. Ona mu na to povedala: „Telo sa
nakazí len vtedy, ak duša privolí.“ Sv. Tomáš Akvinský obdivoval túto odpoveď sv. Lucie. Keď ju chceli
odviezť, Lucia sa nemohla pohnúť z miesta, kde sa nachádzala. Tak sa rozhodli ju upáliť, ale tieţ im to nevyšlo. Nakoniec ju mučili a sťali mečom. Počas mučenia
nabádala prítomných, aby zostali verní náboţenstvu Jeţiša Krista aţ do smrti. Hoci sa nemôţe overiť pravdivosť
rôznych gréckych a latinských verzií skutkov sv. Lucie,
uţ v 6.storočí sa uctievala medzi pannami a mučeníkmi v
Ríme. V stredoveku ju vzývali ako ochrankyňu pred očnými chorobami, pravdepodobne preto, ţe jej meno je
spojené so svetlom. Tak vznikali legendy. Napríklad jedna hovorí o tom, ako vládca poslal vojakov, aby jej násilím vybrali oči. Ale ona znovu uvidela.

9. December 2018
Modlitba posvätného ruženca pred sv. omšami:
Prosíme, aby sa modlitba sv. ruženca začínala
modliť vždy 30 minút pred sv. omšou, nie skôr!
Stáva sa totiţ beţnou praxou, ţe sa modlitba začína
modliť 40, alebo 45 minút pred sv. omšou, a potom
ľudia, ktorí sa chcú prísť pomodliť ruţenec, a prídu pol
hodiny pred sv. omšou, prídu uţ na tretí, alebo štvrtý
desiatok. Preto chceme, aby kaţdý kto sa chce prísť
pomodliť ruţenec, sa ho aj pomodliť mohol celý, a
nemusel kvôli tomu chodiť do kostola hodinu pred sv.
omšou. Čo sa týka rôznych iných modlitieb, ktoré sa
modlievajú medzi ruţencom a sv. omšou, tie treba buď
vynechať, alebo sa ich modliť pred sv ruţencom, ale
tak, aby sa ruţenec začal 30 minút pred sv. omšou a
skončil 5 minút pred sv. omšou. Tých 5 minút pred sv.
omšou je dôležité zachovať posvätné ticho, aby sa uţ
kaţdý sám mohol na sv. omšu pripraviť, stíšiť a vzbudiť
si úmysel, na ktorý chce sv. omšu obetovať.
Rovnako birmovanci sa v piatky budú začínať modliť
sv. ruţenec o 17:30. Ďakujeme a veríme ţe naša
spoločná modlitba bude zdrojom pokoja a radosti.
Keďţe sa nám opäť blíţia Vianoce, a s nimi polnočná
sv. omša, nezabudnime si zaobstarať kroje, aby sme ju
mohli preţívať ešte slávnostnejšie, tak ako naši
predkovia - vďační za svoju stáročnú kultúru.
Spoločenstvo rodín v s p o l u p r á c i s obecným a
farským úradom v Novoti Vás pozýva 5. januára 2019
na RODINNÝ B A T Ȏ Ţ K O V Ý PLES. Čaká na Vás
skvelá zábava. Dobrú náladu a batôţtek dobrôt (malé
občerstvenie) si kaţdá rodina prinesie so sebou. Cena
vstupenky pre jednu rodinu je 15 Eur. (Vstupenky si
môţete zakúpiť u p. Šustekovej-kvetinárstvo v budove
COOP Jednota od 10. 12. – do 29. 12. 2018).
Rímskokatolícky farský úrad Novoť
tel.: 043 5590 230; +421950 626 642
e-mail: farnost@novot.sk
č.ú. SK62 0900 0000 0000 5417 9595
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Vyrovnávam cestu?

Advent je úţasným časom, ktorý mi Boh dáva, aby
som sa „zobudil“ a pripomínal si darované dobro zo
strany Boha a oslobodil sa od všetkého, čo môj ţivot
robí hrboľatým, krivým a prázdnym!
Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi,
vyrovnajte mu chodníky!‘ Akú dôraznejšiu výzvu ešte
čakám? Sú to váţne slová určené práve mne. Nie
susedovi, manţelovi/lke, bratovi, sestre, priateľovi/ľke,
kolegovi/yni, šéfovi, spoluţiakovi... Kaţdý sám za seba
hrá „finále“ pre získanie najvzácnejšej trofeje, ktorým
je nebo!
Ak mi na večnom ţivote záleţí, môţem si poloţiť aj
takéto otázky: Aké zmeny by som mohol vo svojom
ţivote urobiť tento Advent? S čím začnem hneď teraz?
Nie je moţné sa odrazu zbaviť všetkých chýb
a nedostatkov, ale Boh vidí i tú nepatrnú snahu a
poţehná i to najmenšie úsilie. A o to v zápase o Boţí
ţivot v mojom vnútri ide!
Čo začnem „vyrovnávať“ uţ dnes?

manţel, + rodičia a za duše
v očistci č. 381

14:00

+ súrodenci a + rodičia Anton a Lucia
Sochuľák č. 555

Matej Smolár (*19.11.2018)
...nech je jeho život Bohu na slávu, svetu na
osoh, rodičom na radosť a jemu samému na
spásu.

06:30R

+ Alojz a jeho rodičia

18:00

BP a + z rodiny Subjakovej a
Judiakovej č. 851

06:30

Poď. za 20 r. ţ. a + otec a manţel č.146

18:00

+ rodičia a starí rodičia a príbuzní z č.
568

07:00

+ z rodiny Buľákovej č. 458
NEDEĽA

18:00

V cirkvi sme privítali

07:00

Poď. za dar ţivota a BP pre
deti a vnúčatá

08:30

Za Boţí ľud

10:30

„Boh si väčšmi cení tvoju túţbu po vyprahnutosti
a utrpení z lásky k nemu, neţ všetky duchovné útechy,
zjavenia a meditácie, ktorým by si sa mohol
oddávať.“ (Sv. Ján z Kríţa)

PONDELOK
UTOROK

18:00

STREDA

Za zdravie a BP pre rod. č. 161

Poď. a BP pre rod. a + z rod. č. 879

FÉRIA

06:30R

ŠTVRTOK

+ rodičia a + sestra č. 523

18:00

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

PIATOK

Za BP pre pútnikov, ktorí putovali do
Lúrd

06:30R

„Čo ti pomôţe, ţe dávaš Bohu nejakú vec, keď on Ţiada
od teba inú? Uvaţuj, čo Boh od teba asi ţiada, a urob to,
lebo takto lepšie uspokojíš svoje srdce, ako keby si robil
to, čo chceš iba ty.“ (Sv. Ján z kríţa)

FÉRIA

FÉRIA

SV. LUCIA
SPOMIENKA

SV. JÁN Z KRÍŢA
SPOMIENKA

SOBOTA

+ Helena Valentín Kyrcz č. 539

10.-16.december
2018

FÉRIA

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

10.-16.december 2018

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

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

