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23. 11. 2014
34. Nedeľa cez rok
Nedeľa Krista Kráľa
6:30, 7:30; 9:00, 10:30; 19:30
Adorácia celopoobedná –
od 12:00
24. 11. 2014 Pondelok
Sv. Ondreja Dung – Laka,
Kňaza, a spoločníkov
6:30; 18:00
25. 11. 2014 Utorok
Sv. Kataríny Alexandrijskej,
panny a mučenice, ľub. spom.
6:30, 18:00
26. 11. 2014 Streda
Féria
6:30; 18:00
27. 11. 2014 Štvrtok
Féria
6:30; 18:00
Adorácia
28. 11. 2014 Piatok
Féria
6:30, 18:00
29. 11. 2014 Sobota
Panny Márie
7:00
30. 11. 2014
1. adventná nedeľa
6:30,7:30; 9:00,10:30;19:30
Adorácia – 18:00

* Dnešnou nedeľu sa končí cirkevný rok „A“ a začína nový
cirkevný rok „B“ a je to posledná nedeľa v liturgickom roku Nedeľa Krista Kráľa. Od 12.00 do 19.00 h bude adorácia.
Od 18.00 do 19.00 h. 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.
*
Na prvú adventnú nedeľu si môžete priniesť
adventné vence, budeme ich požehnávať pri každej sv.
omši.
* Už dnes vás pozývame počas adventu na ranné rorátne
sv. omše, aby sme prežili radostné vianočné sviatky.
*
Upratovanie kostola má tento týždeň skupina p.
Hrozovej. Ďakujeme predošlej skupine.
*
Dnes je zbierka na charitu. Vďaka za vaše dary.
*
V piatok poobede budeme spoločne vyrábať adventné
vence v hale centra o 16.00 h. Prineste si so sebou sviečky a
ozdoby na adventný veniec. Ostatné veci sú zabezpečené.
* Pozývame miništrantov na miništrantské stretnutie a
futbal v sobotu 22. novembra o 9.00 h. v hale centra.
* Na stolíkoch je nové číslo Katolíckych novín, v ktorých
sa dočítate o aktivitách našej Katolíckej charity, kde všade
pôsobí, akú charitatívnu činnosť vykonáva, ako ju možno
podporiť a tým zmierniť ľudské utrpenie. Ďalej KN obsahujú
leták na zakúpenie kníh pre vašich blížnych pod vianočný
stromček od vydavateľstva Don Bosco .
Stretnutie seniorov pri čaji
Jesenné posedenie pri čaji bolo symbolickou bodkou za
stretnutiami našich seniorov v tomto kalendárnom roku.
Napriek daždivému popoludniu mnohí
z našich
pravidelných hostí prišli, aby strávili čas medzi rovesníkmi a
dobrovoľníkmi farskej charity. Pri káve, čaji a domácich
zákuskoch, ktoré si sami upiekli a priniesli pre ostatných na
ochutnanie, sa mohli porozprávať a potom si vypočuť
informácie o dejinách a činnosti Spolku Svätého Vojtecha,
ktoré predniesol jeho zástupca pre Solinky, pán Marian Sabo.
Prítomní si mohli prezrieť množstvo kníh a kalendárov z
dlhoročnej ponuky Spolku, čo zaujalo aj našich kňazov. Aby sa
spoločný podvečer dotvoril aj umelecky, prišiel nám zaspievať
zbor Dobrého pastiera, ktorý poznáme z nášho kostola.
Počuli sme obľúbené piesne duchovné aj ľudové, bol to veľmi
príjemný zážitok. Chceme sa aj týmto spôsobom poďakovať
účinkujúcim, ktorí si našli čas a prišli všetci, ktorí len mohli.
Nakoniec prajeme všetkým seniorom, aj tým, ktorých ešte
nepoznáme, aby prežili hlboký advent a požehnané vianočné
sviatky. Uvidíme sa v novom roku, opäť pri prestretom stole.
M.Sabová, dobrovoľníčka farskej charity
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Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci
anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on
oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a
capov zľava.Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici:
Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré
je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol
hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť;
bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli
ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení
a prišli ste ku mne.'Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a
kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo
smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo
nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k
tebe?' Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto
mojich najmenších bratov, mne ste urobili.' Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte
odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo
som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som
pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo
väzení, a nenavštívili ste ma.' Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli
hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo
väzení a neposlúžili sme ti?' Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste
neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.' A pôjdu títo do večného
trápenia, kým spravodliví do večného života.“
Mt 25, 31-46
Je ťažšie stretnúť Boha v človeku, ktorý ma neustále ruší tým, že mi volá v nevhodný čas,
než tu i tam si urobiť malú prestávku v práci a zahĺbiť sa do modlitby. Ale ak sa nepokúsim o
to prvé, nestretnem sa plne s Bohom ani pri tom druhom. (Wilfrid Stinissen) Ľahšie je utíšiť
materiálny hlad človeka, poskytnúť chudobným odev a bývanie, omnoho ťažšie je nájsť
odpoveď na obrovskú osamotenosť a núdzu srdca. (Matka Tereza) PANE, KEDY SME TI TO
UROBILI? Známeho psychiatra Viktora Frankla raz uprostred noci – o tretej hodine nad
ránom zobudil telefón. Volala mu úplne neznáma žena. Bola veľmi rozrušená a vyjadrovala sa
zmätene. Rozprávala asi 20 minút a všetko sa točilo okolo toho, že chce spáchať samovraždu.
Frankl, hoci bol rozospatý a unavený, ju počúval, kým neskončila. O nejaký čas prišla žena za
ním a poďakovala sa mu, že jej zachránil život. Frankl bol prekvapený. Snažil sa spomenúť si
na ten telefonát. Priznal, že bol vtedy taký ospalý, že dnes si ani nepamätá, čo jej poradil. A
vôbec, pochybuje, že to, čo jej povedal, mohlo k niečomu poslúžiť. Na to mu žena odpovedala:
„Už samotný fakt, že taký významný človek, ako ste vy, bol ochotný stráviť o tretej ráno 20
minút na telefóne s niekým, koho vôbec nepozná, bolo pre mňa znamením, že asi predsa len
budem pre niekoho dôležitá. A tak som sa rozhodla, že si svoj život nevezmem.“ Človek sa
nestáva kresťanom tým, že v modlitbe upadá do vytrženia, ale nezištnou službou človeku v
každodennom živote. Možno tomu, kto si až dovtedy musel sťažovať, že nemá nikoho, kto by
mu pomohol. A šťastní sú tí, ktorým je konanie dobra natoľko vlastné, že si svoje dobré
skutky ani neuvedomujú. Tí, ktorí sa raz Boha opýtajú: „Pane, kedy sme ti to urobili?“ – a
prekvapení budú počuť, že ich skutky lásky na konci tak veľmi zavážia. Opatrovali matku,
starali sa o sirotu, nezištne pomáhali iným. Počujú slová: „Mne ste urobili...“
/Zdroj: Horčičné zrnko/

