Sv. Ján Kentský
Sv. Ján Kentský sa narodil 23. júna 1390 v osade Malec pri
mestečku Kęnty západne od Krakova. Jeho rodičia sa volali
Stanislav Waciega a Anna. Od malička ho viedli k náboţnému ţivotu, skromnosti a láske. Základné vzdelanie dostal
doma. V roku 1413 sa zapísal na univerzitu v Krakove, ktorú krátko predtým zaloţili. Po dvoch rokoch dosiahol hodnosť bakalára. V roku 1416 bol vysvätený za kňaza. V štúdiách pokračoval a v roku 1418 dosiahol doktorát z filozofie. Od roku 1421 účinkoval ako riaditeľ kláštornej školy sv.
Hrobu v Miechowe. V roku 1429 sa vrátil do Krakova a
začal vyučovať na fakulte filozofie. Ďalej aj študoval teológiu, z ktorej v roku 1443 dosiahol doktorát. Ďalej pôsobil
ako profesor teológie na krakovskej univerzite. Sám sa riadil výrokom sv. Augustína: „Ţivot je dôleţitejší ako učenosť, lebo dobrý ţivot je aj bez učenosti príjemný Bohu, ale
naopak, učenosť bez primeraného ţivota je nedostačujúca.“
Ţil skromne a náboţne. V roku 1439 ho zvolili za kanonika.
Popritom sa stal aj farárom v Olkuszi pri Krakove. Po niekoľkých mesiacoch však prosil biskupa, aby ho tohto bremena zbavil. Biskup mu dovolil vrátiť sa späť na univerzitu.
Tam potom účinkoval aţ do smrti. Popri svojich povinnostiach Ján horlivo bránil učenie Cirkvi proti husitským bludárom, ktorí vtedy vnikali aj do Poľska. Celé noci strávil v
modlitbách. Svoje telo krotil bičovaním, prísnym pôstom a
nočným bdením. Spával krátko, na holej podlahe. Prikrýval
sa len v mrazoch. Nejedol mäso a nepil víno. Takmer celé
svoje príjmy rozdal ako almuţnu. Bol veľmi milosrdný a
súcitný. Rozjímanie nad Kristovým utrpením ho pohlo k
tomu, ţe sa rozhodol vykonať pešiu púť do Svätej zeme. Po
tejto púti vykonal púť aj do Ríma, ktorú potom ešte trikrát
zopakoval. Raz ho v Taliansku prepadli zbojníci. Okradli ho
a pýtali sa, či ešte nejaké peniaze má. Povedal, ţe nie. O
chvíľu si však spomenul, ţe predsa len má vo vrchných
šatách zašité nejaké dukáty. Zavolal na zbojníkov a dával
im tieto peniaze so slovami: „Nechcem vás oklamať, vezmite si aj tieto peniaze, ktoré som mal zašité v plášti a zabudol
som na ne!“ Zbojníci uţasli, všetko mu vrátili a prosili ho,
aby sa za nich pomodlil a aby im dal poţehnanie, lebo chcú
začať nový ţivot. Keď mal Ján osemdesiattri rokov, ochorel. Cítil, ţe jeho čas sa blíţi. Rozdal všetko, čo mal a chystal sa na smrť. Zboţne prijal sviatosti zomierajúcich a 24.
decembra odovzdal svoju dušu Bohu. Jeho telesné pozostatky slávnostne pochovali v univerzitnom chráme sv. Anny v
Krakove. Pri jeho hrobe sa stalo mnoho zázrakov. Za svätého ho vyhlásil pápeţ Klement XIII. v roku 1767.

16. December 2018
Spoločná sv. Spoveď pred Vianocami bude v našej
farnosti v stredu 19.12. od 18:30 do 20:00. Táto sv.
spoveď bude platiť aj na prvý piatok nasledujúceho
mesiaca. V tento deň bude večerná sv. omša o 17:30
Betlehemské svetlo bude v kostole k dispozícii
na 4. adventnú nedeľu.
Tí z vás, ktorí chcú cez Vianoce prijať koledníkov
Dobrej Noviny, môţete si vzadu v kostole zobrať
obrázok Dobrej Noviny a nalepiť si ho na (viditeľné)
okno vášho domu. Podľa toho koledníci budú vedieť,
ţe k vám majú prísť. Deti budú koledovať 27.12.2017
od 13:00
Poţehnávanie príbytkov bude 27. a 28.12.2018 od 9:00
do cca 17:00.
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

N ov ot s ký ž ur ná l

Čas na Pána

Keď čítam praktické Jánove usmernenia pre zástupy,
ktoré hľadali odpovede na svoje neistoty a otázky, pýtam sa tieţ: Pane, čo teda mám ja robiť? Ako mám ţiť,
aby som nebol hrobárom Tvojej vôle, ale jej radostným
a šťastným „vykonávateľom“? Čo mám zmeniť a čo
ďalej zveľaďovať? Premýšľam nad Jánovým ţivotom a
hľadám v ňom paralelu pre seba. Ján ţil v podobne
chaotickom a zloţitom svete, ako je ten okolo mňa. V
duchu si predstavujem, čo by povedal ľuďom dneška a
konkrétne mne osobne. Asi celkom to isté ako hovoril
zástupom: Kajajte sa a ţite evanjelium (blahozvesť) v
kaţdodennom ţivote. Vianoce sa blíţia, Boh mi ponúka moţnosť privítať Jeţiša s čistým srdcom, aké mal
Ján. Dovolím uţ dnes Jeţišovi, aby mi v tichu odpovedal na otázku: Čo mám robiť ja? Venujem mu priestor
a čas?

+ manţel, rodičia a BP pre rod č. 739

18:00

V cirkvi sme privítali

Poď. za 80 r. ţiv. a za BP

14:00

Nikola Bulvasová (*28.11.2018)

17:30

...nech je jej život Bohu na slávu, svetu na
osoh, rodičom na radosť a jej samej na
spásu.

Poď. a BP pre rod. č. 49

+ Karol Hládek (10. výročie smrti)

06:30

FÉRIA

FÉRIA

PIATOK

"O Bohu zmýšľajte s vierou, o blíţnom s láskou, o sebe s
hlbokou pokorou. O Bohu rozprávajte s úctou, o blíţnom,
ako by ste chceli, aby sa hovorilo o vás, o sebe hovorte
pokorne alebo mlčte." (Sv. Ján Bosco)

FÉRIA

FÉRIA

07:00

07:00

+ Teofila a BP pre rodinu

08:30

Za Boţí ľud

10:30

"Čo by na tom bolo zvláštneho, keby Boh vytvoril svet z
nejakej vopred existujúcej hmoty? Remeselník, keď sa mu
dá materiál, urobí z neho, čo chce. Ale Boţia moc sa
prejavuje práve v tom, ţe vychádza z ničoho a urobí
všetko, čo chce."
(Sv. Teofil)

SOBOTA

SOBOTA

PIATOK

18:00

+ rodičia Serafín a Valentína a + z rod.
č. 767

FÉRIA

06:30R

+ manţel, rodičia, brat a teta č. 508

Poď. za 40 r. ţiv. a BP pre rod. č. 289
NEDEĽA

PONDELOK

06:30R

UTOROK

Poď. za 40 r.ţ. a za BP pre rod. č. 505

+ brat a + rodičia
ŠTVRTOK

18:00

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

STREDA

+ Emília a jej+ manţel a syn

06:30R

ŠTVRTOK

+ rodičia a poď. za 40 a 70 r. ţ., za deti

17.-23.december
2018

FÉRIA

NEDEĽA

STREDA

UTOROK

PONDELOK

17.-23.december 2018

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ
NEDEĽA
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