Sv. Bazil Veľký sa narodil v Cézarei v Kapadócii v r.
330 (dnes Kayser v Turecku). Bol jedným z desiatich
detí sv. Bazila Staršieho a sv. Emmelie. Niekoľko
jeho bratov a sestier bolo tieţ vyhlásených za svätých.
Navštevoval školu v Cézarei, neskôr v Konštantínopole a v Aténach, kde sa v r. 352 zoznámil so sv. Gregorom Naziánskym. V roku 356 na naliehanie svojich
priateľov si otvoril rečnícku školu vo svojom rodnom
meste Cézarei, kde učil právo a staral sa o výchovu
mládeže. Zanedlho sa stal známym a požíval slávu ako
jeho otec, ktorý mal svojho času tiež rečnícku školu.
No Bazila svetská sláva netešila. Začal navštevovať
pustovníkov, ktorí žili na púšťach v Sýrii, Mezopotámii, Palestíne a Egypte, a stal sa ich veľmi pozorným a
pokorným žiakom. Keďže sa okolo neho začalo zhromažďovať čoraz viac nasledovníkov, ktorí tiež túžili
po dokonalejšom živote, v roku 360 napísal pre nich
pravidlá a záväzný poriadok. Pravidlá vybudoval na
základe troch sľubov, ktoré členovia skladali: čistota,
chudoba a poslušnosť. Takto položil základy organizovanému životu rehoľníkov. Jeho sestra Makrína zase
podobne zorganizovala ženské kláštory. Aj pre nich
napísal Bazil pravidlá. Takto reformované mníšstvo
sa potom rozrastalo ďalej. Biskupom bol síce len deväť rokov, no jeho rozsiahla činnosť poznačila celú
Cirkev. Neúnavná práca a sebazapieravý život ho poznačili. Posledné týždne roku 378 strávil na lôžku a 1.
januára 379 zomrel. Nemal ani päťdesiat rokov. No
jeho vplyv bolo cítiť naďalej. O dva roky neskôr sa
uskutočnil cirkevný snem (koncil) v Konštantínopole
(Carihrade), kde aj zásluhou jeho učenia a jeho činnosti jednoznačne zavrhli arianizmus. Zostalo nám po
ňom aj mnoho spisov: päť kníh proti Eunomiovi
(vyvrátenie ariánskych bludov), homílie, asketické
knihy a 366 listov. Bazil si vyslúžil titul „druhý Atanáz“, lebo tak ako sv. Atanáz neohrozene bojoval proti
arianizmu a proti zasahovaniu svetskej vrchnosti do
cirkevných záležitostí. Je „Otcom východného mníšstva“; jeho regulu prijali všetci východní mnísi. Doteraz jestvuje vo východnej Cirkvi Rehoľa sv. Bazila
Veľkého.

30. December 2018
V pondelok 31.12. bude pri sv. omši o 16:00 pobožnosť
za poďakovanie Pánu Bohu za uplynulý rok, a tiež tu
bude čítaná hospodárska a pastoračná štatistika farnosti.
Tento týždeň je prvopiatkový, spovedať v kostole
budeme len pol hodiny pred každou sv. omšou. Kto si
nie je vedomý ťažkého hriechu, stačí mu sv. spoveď
spred Vianoc. Chorých našej farnosti navštívime v
piatok, ako zvyčajne od 08:00. V CSS STUDIENKA
budeme spovedať vo štvrtok od 09:00, a o 10:00 tam
bude sv. omša.
Fatimská sobota: o predmodlievanie posvätného
ruženca na prvú sobotu prosíme tieto ruže: Sv. Anna,
Sv. Anton Paduánsky, Sv. Barbora, Sv. Cecília,
Sv. Cyprián
Koledníci Dobrej Noviny vo štvrtok koledovali na
podporu viacerých projektov pre chudobné deti v
Afrike. Ak ste v čase ich koledovania neboli doma, a
chceli by ste ešte podporiť túto zbierku, môžete svoj
príspevok vhodiť do pokladničky Dobrej Noviny v
kostole, vzadu za lavicami. Táto možnosť je do stredu,
2.1.2018 večer.
——————————————————————
Jožko sa pýta na Štedrý deň rodičov:
"Určite mi toto všetko priniesol Ježiško?"
Mamička na to: "Áno, a kto iný?"
Jožko sa zamračí: "Takže to znamená, že vy dvaja ste sa
na mňa vykašlali?"

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

A sme o rok starší..

Zamýšľam sa nad slovami: Na počiatku bolo Slovo a
Slovo bolo u Boha... je to možno paradox, že ich čítam
na konci prežitého roka. Môžem dnes uvažovať vo
chvíli ticha, ktoré si „ukrojím“ počas dňa, aký bol môj
prežitý rok s jeho 365 dňami, ktoré mi Pán dal prežiť.
Čo mi priniesol? Bol Boh po celý rok v mojej blízkosti? Dovolil som mu, aby konal v mojom živote, aby ma
premieňal? Bol som ochotný napĺňať jeho plán, ktorý
má s mojím životom? Všímal som si, že Boh bol v
mojej blízkosti vždy, či som si to uvedomoval alebo
nie? Veď v žalme 139, 3-5 mám jeho uistenie: ... či
kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. A všetky moje
cesty sú ti známe. Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať. Obklopuješ
ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku. Kto
alebo čo na svete mi môže ponúknuť takúto istotu?
Keď uvažujem nad končiacim sa rokom, pokúsim sa
svojimi slovami alebo slovami žalmov ďakovať Bohu
za všetko, čím ma obdaril, za jeho trpezlivosť so mnou,
lebo často som si robil to, čo som sám chcel a nie to, k
čomu ma on vyzýval. Môžem vzdávať vďaku za rodinu, blízkych, priateľov,...
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V cirkvi sme privítali
Lukáš Ovšák (*17.12.2018)
Gabriel Kojdiak (*17.12.2018)
Lucas Kuhejda (*25.11.2018)
...nech je ich život život Bohu na slávu,
svetu na osoh, rodičom na radosť a im samým na spásu.

Na čítania pri sv. omši na sviatok Panny Márie
Bohorodičky 1.1.2019 prosíme skupinu lektorov č. I.

Zajtra (31.12.2017) bude v kostole vyložená sviatosť
oltárna k poklone o 23:30.

Srdečne vás všetkých po roku pozývame na Trojkráľový
koncert, ktorý sa uskutoční 6. januára o 15:30hod. v
našom kostole. Opäť vystúpia talentovaní hudobníci a
speváci, nie len z našej farnosti. V podaní rôznych
hudobných nástrojov a spevákov zaznejú nádherné diela
klasickej, jazzovej a zborovej hudby. Tešíme sa na vás.
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SIEDMY DEŇ OKTÁVY
NARODENIA PÁNA

PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
PRIKÁZANÝ SVIATOK

SV. BAZIL VEĽKÝ,
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Poď. za 50 r. živ. a za rod. Č. 402
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ZJAVENIE PÁNA

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

