Farnosť Dobrého pastiera, www.farnost.solinky.sk,
fara@solinky.sk, tel. č. 0903 982 777

16. 11. 2014
33. Nedeľa cez rok
6:30, 7:30; 9:00, 10:30;
19:30
Adorácia – 18:00
17. 11. 2014 Pondelok
Sv. Alžbety Uhorskej,
rehoľníčky
6:30; 18:00
18. 11. 2014 Utorok
Féria
6:30, 18:00
19. 11. 2014 Streda
Féria
6:30; 18:00
20. 11. 2014 Štvrtok
Féria
6:30; 18:00
Adorácia
21. 11. 2014 Piatok
Obetovanie Panny Márie
6:30, 18:00
22. 11. 2014 Sobota
Sv. Cecílie, panny a
mučenice
7:00,
23. 11. 2014
34. Nedeľa cez rok
Nedeľa Krista Kráľa
6:30, 7:30, 9:00; 10:30;
19:30
Adorácia – 12.00 - 19.00

*
Adorácia je v nedeľu o 18.00 hod. a vo štvrtok po
večernej sv. omši.
* Na budúcu nedeľu sa končí liturgický rok a je posledná
nedeľa v liturgickom roku - Nedeľa Krista Kráľa. Od
12.00 do 19.00 h. bude adorácia pred vyloženou
sviatosťou oltárnou. Od 18.00 do 19.00 bude spoločná
adorácia a na záver bude obnova zasvätenia ľudského
pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa
zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu,
Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých
podmienok získať úplne odpustky.
* Dnes je farská zbierka. Vďaka za vaše dary.
* Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu.
* Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v
utorok 18. 11. 2014 o 19:00 hod. v hale Centra voľného
času Strom. Deti dostali oznam s touto informáciou, ktorý
mali doma odovzdať svojim rodičom.
* Pozývame vás na Katarínsku zábavu v sobotu dňa
22.11. 2014. Lístky si môžete kúpiť v CVČ a v sakristii.
* Upratovanie kostola má tento týždeň skupina p.
Novosadovej. Ďakujeme predošlej skupine.
* Na stolíkoch je nové číslo Katolíckych novín, ktoré
prinášajú článok o 17. Novembri a Viera do vrecka. *
* Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského pozýva
na deň otvorených dverí 19.11. od 8.30 do 17.00 hod.
Gymnázium Kráľovnej pokoja v Žiline pozýva
všetkých záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí,
ktorý sa uskutoční v utorok dňa 25. 11. 2014. Bližšie
informácie môžete získať na internetovej adrese
www.sskp.sk.
Oznam pre mládež
*
V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež pozývame
mladých, ktorí hľadajú Boha na evanjelizačné turné
projektu Godzone s názvom "NEZASTAVITEĽNÍ", ktoré
sa v našej diecéze uskutoční 19. 11. 2014 o 18:00 hod. v
športovej hale v Považskej Bystrici.

"Milujem ťa, Bože, dúfam v teba, verím
v teba, potrebujem ťa.
Krátka modlitba, ale zázračná.“
Matka Tereza
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Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok:
jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho
schopností, a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi
a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo
dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán
tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov,
priniesol ďalších päť talentov a vravel: „Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa,
ďalších päť som získal.“ Jeho pán mu povedal: „Správne, dobrý a verný sluha; bol
si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.“
Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: „Pane, dva talenty si mi odovzdal a
hľa, získal som ďalšie dva.“ Jeho pán mu povedal: „Správne, dobrý a verný sluha;
bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.“
Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: „Pane, viem, že si tvrdý človek,
žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl
tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.“ Jeho pán
mu povedal: „Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem,
kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal
si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som
si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi.
Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať
talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude
mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.
A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude
plač a škrípanie zubami.“ Mt 25,14-30
Dnešné podobenstvo nám hovorí o štedrosti nášho Boha. Každému dáva potrebnú
milosť. Kto s ňou spolupracuje, získava ešte viac. Kto ňou pohŕda, kto ju odmieta, stratí
aj, to, čo predtým získal. Podobenstvo o talentoch je varovaním pred ľahostajnosťou,
pohodlnosťou a pasivitou. Cesta k večnosti, a na tej ceste sme všetci, nemôže byt
poznačená nerozhodnosťou medzi dobrom a zlom. Je nebezpečné spoliehať sa na to, že
to možno nebude až také zlé. Evanjelium, ktoré nás vedie k večnosti, nabáda k činnosti.
Máme bdieť, niesť každý deň svoj kríž, hľadať pravdu, konať skutky lásky a to všetko v
trvalej orientácií na Krista. Každý omilostený človek z evanjelia ukázal dobrú vôľu: slepý
žobrák volal o pomoc, Zachej vyliezol na strom a nahradil štvornásobne škodu, ktorú
urobil iným, kanaánska žena vytrvalo prosila o pomoc... a čo urobíme my? Ako sa dáme
viest evanjeliom? Pekne o tom hovorí skúsenosť jedného amerického stolára, statočného
muža a zbožného otca rodiny. Pred Vianocami kúpil tradičnú rybu. Manželka pri čistení
našla v žalúdku ryby peknú a veľkú perlu. Veľmi sa potešili. Stolár sa ihneď vybral do
mesta, aby ju predal. Prvý zlatník mu dáva za ňu 5 dolárov, druhý bol ochotný dať 150
dolárov, tretí 300 a štvrtý dokonca 500 dolárov. Táto perla zobrazuje našu nesmrteľnú
dušu, ktorá je rôzne cenená. Adam a Eva ju predali za jedno jablko. Jozefovi bratia si ju
cenili na 20 strieborných, Judáš za tridsať strieborných. Kristus za našu dušu dal
vlastný život. Ako si my ceníme svoju dušu? (F. Dancák, Dal nám príklad, l. dodatok,
s.26) Ak si uvedomíme cenu vlastnej duše, potom už nebude ťažké premôcť
ľahostajnosť, pohodlnosť a pasivitu. Potom už tieto nedostatky nebudú brániť, aby sme
rozvíjali milosť, ktorú nám Boh daroval pre našu spásu. Sv. Gvatenius, škótsky mních,
ktorý zomrel v roku 1160 je známy tým, že pred každou prácou sa pýtal sám seba: „Aký
úžitok mi to prinesie pre večný život?“ /Zdroj "Pramene"/

