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

1. 2. 2015 Nedeľa
Štvrtá nedeľa v cezročnom
období
6:30, 7:30, 9:00; 10:30; 19:30
2. 2. 2015 Pondelok
Obetovanie Pána
6:30, 16.30, 18:00
3. 2. 2015 Utorok
Sv. Blažeja, biskupa a
mučeníka
6:30, 16:30, 18:00
4. 2. 2015 Streda
Féria
6:30, 18:00
Celodenná adorácia
5. 2. 2015 Štvrtok
Sv. Agáty, panny a mučenice
6:30, 18:00
6. 2. 2015 Piatok- Prvý
piatok
Sv. Pavla Mikiho a
spoločníkov, mučeníkov
6:30, 16:30, 18:00
7. 2. 2015 Sobota
Panny Márie
7:00
8. 2. 2015 Nedeľa
Piata nedeľa v cezročnom
období
6:30, 7:30, 9:00; 10:30; 19:30

Adorácia bude v stredu celodenná, vo štvrtok po sv.
*
omši a v nedeľu. Adorácie by sme chceli spoločne obetovať
za úspešné referendum 7. februára. Za uvedomenie si
morálnych hodnôt a daru rodiny.
Tento týždeň je prvý piatok, spovedať budeme
*
nasledovne: pondelok – streda od 17.00, štvrtok od 16.00,
piatok od 15.00, v sobotu bude po sv. omši Fatimská
pobožnosť sv. ruženca. V piatok spovedáme chorých po
sídlisku od 9.00 hod.
*
V pondelok je neprikázaný sviatok Obetovania Pána.
Pri každej sv. omši budeme požehnávať „Hromničné
sviece“, svätá omša bude aj o 16:30 hod.
*
V utorok je sviatok sv. Blažeja, preto budeme po sv.
omši udeľovať Svätoblažejské požehnanie hrdla a svätá
omša bude aj o 16:30 hod.
* Tento týždeň upratuje skupina pani Chladnej. Zároveň
z vďačnosti pozývame ženy služobnice a aj mužov, ktorí
sa starajú po celý rok o čistotu nášho chrámu, na spoločné
fašiangové posedenie aj s poďakovaním. Toto stretnutie
bude dnes - v nedeľu 1.2.2015 o 19.00 hod. v CVČ. Tešíme
sa na vás.
* Katolícke noviny prinášajú článok o návšteve Svätého
Otca na Filipínach. Nový časopiš Viera do vrecka ponúka
tému: „Spoveď, cesta k šťastiu.“ Pre deti je tam časopis
Rebrík. Vyšlo špeciálne číslo Žilinskej diecézy s témami o
rodine a blížiacom sa referende za rodinu. V ponuke je aj
časopis Posol.
* Ponúkame Vám originálne dvoj-Dvd sv. Don Bosco vo
fantastickej cene 5,-Eur. V predaji sú ešte Dvd sv.
Augustín, Edita Steinová a pápež Ján XXIII. V tej istej
zvýhodnenej cene.
Oznamy CZŠ a CVČ Strom
*
Pozývame deti všetkých ročníkov ZŠ na chatu v
termíne 13.-15.2. Bližšie informácie na plagáte,
na www.strom-cvc.sk alebo v kancelárii.
Počas jarný prázdnin pripravujeme pre deti v
*
pondelok výlet do aquaparku a v utorok dobrodružnotvorivý deň.
*
eRkári pozývajú deti na karneval s témou "Oslava
výročia eRka a dobrej noviny", ktorý sa uskutoční dňa 7. 2.
2015 o 15:00 hod. v hale centra. Treba si doniesť masku,
radostnú náladu a môžete nejakú maličkosť na
občerstvenie. Rodičov pozývame priviesť svoje deti a po
ceste ísť na referendum.
Ostatné
* Dávame do pozornost, že aj tento rok môžete darovať
2% z vašich daní na naše Občianske združenie Dobrý
pastier. Tlačivá pre právnické aj fyzické osoby sú na
stránke a aj na stolíkoch.
*
Farská charita pozýva všetkých seniorov na
fašiangové posedenie s programom dnes v nedeľu
1. februára o 15.3O do haly pastoračného centra. Bližšie
informácie sú na nástenke.

Ročník VI

Číslo 18

01.02.2015

Prišli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. I žasli nad
jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol
v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do
nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Ježiš mu
prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým
krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je
to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A
chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine. Mr 1, 21-28
"Mlč!" (Mk 1, 25).
Dnešné evanjelium nás varuje, aby sme si dávali pozor, pretože zlí duchovia nás neustále pokúšajú a
obťažujú. Toto varovanie je zvlášť dôležité dnes, keď svet neberie do úvahy skutočnosť, že existuje
diabol. Zlí duchovia sú neustále na love. Šepkajú nám klamstvá a polopravdy o nás a pokúšajú sa nás
zmiasť. Snažia sa nás ovplyvniť, aby sme robili veci, o ktorých vieme, že sú zlé - dokonca robili veci,
ktoré nechceme robiť. Všetci sme už niekedy pocítili ich vplyv. Vieme, ako sa snažia zasiať rozdelenie,
ako nás vedia zastrašiť, ako nás vedia ubíjať, klamať, manipulovať s ľuďmi a spochybňovať Božiu
lásku. Áno, máme slobodnú vôľu. Áno, v konečnom dôsledku všetky rozhodnutia vo svojom živote
robíme my. Ale nikdy ich nerobíme v nejakej izolácii. Vždy sú ovplyvnené ľuďmi v našom okolí,
médiami, Duchom Svätým a diablom. Toto všetko na nás môže pôsobiť zastrašujúco, ale nesmieme sa
zľaknúť. V dnešnom čítaní Ježiš zvíťazil nad diablom a všetkých zlých duchov porazil na kríži. Musíme
si však dávať väčší pozor na to, čo vchádza do našej mysle, a zvlášť musíme byť ostražití voči
diablovej taktike. Každý deň môžeme začať s prosebnou modlitbou o ochranu pred zlými duchmi.
Stačí, ak povieme slová, ktoré nás naučil Ježiš: "Otče, neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého." A
v každej situácii musíme veriť v moc Ježišovho mena. Sväté písmo opisuje, ako svätý Pavol prikázal
zlému duchu, ktorý obťažoval istú ženu: "V mene Ježiša Krista ti rozkazujem, aby si z nej vyšiel!" (Sk
16, 18). Podobne aj my vzývajme meno Ježiš počas celého dňa, zvlášť keď sme pokúšaní alebo
utrápení.
Svätoblažejské požehnanie hrdla
Sv. Blažej patrí medzi svätých, ktorých úcta sa veľmi rozšírila medzi kresťanským
ľudom, ale o jeho živote máme veľmi málo historicky podložených správ. Viac-menej
je isté, že bol biskupom v Sebaste, v ďalekom Arménsku, kde aj zomrel ako mučeník
za cisára Licínia niekedy okolo roku 316. Staré životopisy, v ktorých sa historické
údaje spájajú s legendárnymi, hovoria, že sv. Blažej bol pôvodne lekár. Neskôr sa stal
biskupom v meste Sebaste. Keď vypuklo prenasledovanie za cisára Licínia, Blažej sa
skryl v horách, kde žil v jednej jaskyni spolu s divými zvermi. Objavili ho poľovníci,
ktorí o ňom podali správu úradom. Úrady dali Blažeja uväzniť. Vo väzení prichádzali k biskupovi
chorí a on ich uzdravoval. Zvlášť sa spomína prípad chlapca, ktorému sa zachytila v hrdle kosť a
hrozilo mu zadusenie. Matka ho priviedla k uväznenému biskupovi a ten ho uzdravil. Inej
chudobnej žene - vdove zachránil prasiatko, ktoré jej ulúpil vlk. Pri súde Blažeja rozličnými
spôsobmi nútili, aby sa zriekol kresťanskej viery. Bili ho, zavesili ho za ruky na strom a telo mu
driapali železnými hrebeňmi. Napokon ho sťali. Úcta sv. Blažeja sa rozšírila najprv na Východe, kde
má tento mučeník sviatok 11. februára. Neskôr sa stal sv. Blažej známym aj na Západe, kde ho ľud
uctieval tými najrozličnejšími spôsobmi. Najčastejšie sa tento svätý biskup a mučeník uctieva ako
ochranca pred chorobami hrdla. V tejto súvislosti sa vyvinulo i známe svätoblažejské požehnanie
hrdla, ktoré sa udeľuje na jeho sviatok.

