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

7. 12. 2014
2. adventná nedeľa
6:30, 7:30, 9:00; 10:30; 19:30
Mariánska pobožnosť, procesia
– 18:00
8. 12. 2014 Pondelok
Nepoškvrnené počatie Panny
Márie
Prikázaná slávnosť
6:00; 16:30, 18:00
9. 12. 2014 Utorok
adventné obdobie
6:00–rorátna sv. omša, 18:00
10. 12. 2014 Streda
Zimný kántrový deň
za zachovanie mieru a
spravodlivosti
alebo: za upevnenie rodín
6:00–rorátna sv. omša; 18:00
11. 12. 2014 Štvrtok
adventné obdobie
6:00–rorátna sv. omša; 18:00
Adorácia po sv. omši
12. 12. 2014 Piatok
Preblahoslavenej Panny Márie
Guadalupskej
ľub. spom
6:00–rorátna sv. omša, 18:00
13. 12. 2014 Sobota
Sv. Lucie Panny a mučenice
6:00 – rorátna sv. omša
14. 12. 2014
3. adventná nedeľa – Misijný
deň detí
6:30, 7:30, 9:00; 10:30; 19:30
Adorácia – 18:00

* Pondelok 8. decembra bude od 9:00 spoveď detí CZŠ.
* V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni.
Záväzný je iba jeden deň. Obsahom zimných kántrových dní
je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova
rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. Omšový formulár je za
zachovanie mieru a spravodlivosti alebo za upevnenie rodín.
* Počas celého adventu vás pozývame na rorátne sv. omše
o 6.00 h. Pozývame deti, birmovancov, mladých i
dospelých. Treba si priniesť kahanec. Počas týždňa sú pre
deti a mládež raňajky v CVČ a v sobotu aj pre dospelých.
Zároveň deti pozývame do súťaže v zbieraní samolepiek na
plagát, ktoré získavajú za účasť na rorátoch. Dospelí zase
každé ráno dostávajú kartičku s myšlienkou sv. J. Pavla II. a
úlohou na ten deň.
* Dnes - na druhú adventnú nedeľu bude v našom kostole o
18.00 mariánska pobožnosť a po nej bude procesia s P.
Máriou po sídlisku, čím jej chceme poďakovať za dar
pozemku pod kostolom a farnosť, ktorý nám vyprosila.
Prineste si do sprievodu kahance. Vďačnosť je silná čnosť,
preto sme pozvaní na túto slávnosť.
* V pondelok je prikázaný sviatok Nepoškvrneného
počatia Panny Márie, sv. omše sú: 6.00, 16.30, 18.00 h.
*
Farská sv. spoveď bude v nedeľu 21.12. o 14.00 17.00h.
*
Chorých po sídlisku pred Vianocami prídeme
vyspovedať 17. decembra, t. j. v stredu od 9.00 h. Prosíme
informujte ich. Taktiež žiadame o nahlásenie tých chorých,
ku ktorým nechodievame pravidelne na prvý piatok a chceli
by prijať sviatosti. Môžete tak urobiť najneskôr do 16.
decembra a to telefonicky alebo v sakristii.
* Na budúcu nedeľu bude farská zbierka.
Tento týždeň upratuje skupina pani Bohušíkovej, ďakujeme
predošlej skupine.
* Veľké upratovanie kostola bude v sobotu 20.12. od
9.00. Dávame to do pozornosti už s týždňovým predstihom s
dôverou, že prídete. Veľká vďaka.
* Katolícke noviny prinášajú informácie o návšteve pápeža
Františka v Európskom parlamente a jeho prejav a článok:
Referendum o rodine bude vo februári - o čo tam pôjde.
*
Ponúkame na predaj farské kalendáre (dva druhy) s
fotkami z rôznych akcii počas roka. Cena je 4 €.
*
Diecézna charita Žilina pozýva v dňoch od 10.-13.
decembra 2014 na Mariánske námestie na vianočné trhy, kde
bude ponúkať výrobky z tvorivých dielní zo zariadení pre
ľudí v núdzi. Týmto spôsobom ich môžeme podporiť.
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Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna.
Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu.
Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!'“ Ján bol na púšti,
krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i
všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil
odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: „Po mne
prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na
obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“ Mk 1,1-8
„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ (Lk 3, 4)1

Tieto slová radosti sú výzvou dať celému nášmu jestvovaniu
nový smer, výzvou na radikálnu zmenu života. Ján Krstiteľ
vyzýva pripraviť Pánovi cestu. Aká je však jeho cesta? Ježiš,
ohlasovaný Jánom Krstiteľom, prv ako začal kázať a verejne
účinkovať, odobral sa na púšť. To bola jeho cesta. A na púšti
nenašiel len hlboké a dôverné spojenie s Otcom, ale stretol sa aj
s pokušeniami – podobne ako každý z nás – a vyšiel z nich ako
víťaz. Túto cestu vidíme aj pri jeho smrti a zmŕtvychvstaní. Tým, že Ježiš prešiel svoju cestu až do
konca, stal sa on sám pre nás putujúcich cestou. On je cestou, ktorou sa máme vydať, aby sme do
dôsledku uskutočnili to, k čomu sme ako ľudia povolaní – aby sme dosiahli úplné spojenie s Bohom.
Každý z nás je povolaný pripraviť cestu Ježišovi, ktorý chce vstúpiť do nášho života. Musíme preto
vyrovnať chodníky nášho života, aby k nám mohol prísť. Máme mu pripraviť cestu tým, že budeme
postupne odstraňovať prekážky, ktoré kladie ohraničenosť nášho pohľadu na veci a naša slabá vôľa.
Treba mať odvahu rozhodnúť sa pre jeho, nie pre vlastnú cestu, pre jeho, nie svoju vôľu, pre plán,
ktorý pripravila jeho všemohúca láska, a nie ten, čo by sme chceli my. A ak sme sa už raz rozhodli, tak
musíme pracovať na tom, aby sme svoju odbojnú vôľu pretvárali podľa jeho vôle.
Ako? Skutoční kresťania poznajú dobrý, praktický a múdry spôsob: hneď teraz! V každom okamihu
musíme odoberať kamienok za kamienkom, aby v nás už nežila vlastná, lež jeho vôľa.
Tak budeme žiť Slovo života: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ (Lk 3, 4)1
Zdroj /Chiara Lubichová/

Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8.december)
Všeti ľudia prichádzajú na svet v dedičnom hriechu. Jedine Pannu Máriu Boh
uchránil od poškvrny v tom okamihu, keď sa počala v živote svätej Anny. Už Origenes
učil, že Panna Mária bola bez poškvrny dedičného hriechu počatá, lebo len jej patria
slová „milosti plná". Svätý Ambróz učí: „Mária ostala čistá od všetkej poškvrny hriechu.
Veď akoby mohla byť poškvrnená nejakým hriechom Matka Najvyššieho Boha?" Dogmu
o Nepoškvrnenom počatí vyhlásil pápež Pius IX. 8. decembra 1854. Vykonal to vo zvlášť slávnostnej
atmosfére v Bazilike sv. Petra v Ríme za prítomnosti 54 kardinálov a 140 arcibiskupov i biskupov. 12
Vychádza z textu Svätého Písma: Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím
potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu. (Gn 3,15) Anjel prišiel k nej
a povedal: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou." (Lk 1,28).
História: Tento sviatok je taký starý, že sa nedá určiť presne kedy a kde ho začali sláviť.
Pravdepodobne pochádza z východnej gréckej Cirkvi, kde ho slávili už v 5. storočí. V 15. storočí bol
zavedený v Ríme. Pápež Sixtus IV. ho v roku 1476 nariadil pre celú Cirkev. U nás bol už v roku 1629
riadnym zasväteným sviatkom. Tento sviatok je v celej katolíckej Cirkvi prikázaným sviatkom.

