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

15. 2. 2015 Nedeľa
Šiesta nedeľa v cezročnom
období
6:30, 7:30, 9:00; 10:30; 19:30
16. 2. 2015 Pondelok
Féria
6:30, 18:00
17. 2. 2015 Utorok
Féria
6:30, 18:00
18. 2. 2015 Streda
Popolcová streda
6:30, 16:30, 18:00
19. 2. 2015 Štvrtok
Féria
6:30, 18:00
20. 2. 2015 Piatok
Féria
6:30, 18:00
17:15 – Krížová cesta
21. 2. 2015 Sobota
Féria
7:00
22. 2. 2015 Nedeľa
Prvá pôstna nedeľa
6:30, 7:30, 9:00; 10:30; 19:30
18:00 - Krížová cesta

* Adorácia je vo štvrtok po sv. omši.
* V stredu je Popolcová streda. Tento deň je vyhlásený v
celej cirkvi za deň pokánia a pôstu. Začína sa ním veľký
štyridsaťdňový pôst, preto pri všetkých sv. omšiach budeme
udeľovať znak popola na čelo. V tento deň je prísny pôst od
mäsa aj od jedla a nedá sa nahradiť žiadnym iným skutkom
pokánia. Svätá omša je aj o 16:30 hod.
*
Krížová cesta počas pôstneho obdobia bude bývať v
piatok o 17.15 h. a v nedeľu o 18.00 h. Kto sa zúčastní krížovej
cesty, môže získať úplné odpustky. To platí i pre tých, ktorí sa
nemôžu zúčastniť z vážnych dôvodov, ale pomodlia sa ju doma.
*
Cez pôstne obdobie znova ponúkame aktivitu „40 dní
online“. Ide o prežitie tradičného pôstu netradičným
spôsobom. Táto aktivita bude dostupná na webovej stránke:
www.40dni.sk. Pre deti mame aktivitu na plagáte, rodičia
povzbuďte ich ku tomu.
* Tento týždeň upratuje skupina pani Hrozovej.
* Katolícke noviny píšu podrobne o referende a čo ďalej v
našom živote. Nová Viera do vrecka – „Pôst neznamená len
nejesť mäso“, Časopis Milujte sa a zdarma časopis Žilinská
diecéza.
*
Dnes je zbierka na charitu. Za Vaše milodary Pán Boh
zaplať.
*
Počas roka zasväteného života vydal náš pán biskup
Mons. Tomáš Galis zoznam kostolov, kaplniek na území
Žilinskej diecézy, kde môžeme za obvyklých podmienok získať
úplné odpustky. Zoznam je na našej nástenke.
*
Dnes je zbierka na charitu. Za vaše milodary Pán Boh
zaplať.
* Rodičovské stretnutie prvoprijímajúcich detí a
birmovancov sa uskutoční v utorok 24. februára o 19:00 v
hale centra CVČ Strom. Deti budú dostávať pozvánky pre
rodičov na toto stretnutie v škole.
* Dávame do pozornosti, 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, aj na
stolíkoch.
* Od 9. do 15. februára začína národný týždeň manželstva.
* Na prvú pôstnu nedeľu 22. februára zavítajú do našej
farnosti bratia karmelitáni a budú tu slúžiť sväté omše.
Priblížia nám úctu k Panne Márii Škapuliarskej, budú rozdávať
škapuliare a predávať literatúru.
* Cez letné prázdniny pripravujeme púť pre mladých do San
Giovanni Rotondo v termíne od 4.7. do 13.7. Navštívime
viaceré pútne miesta ako Lanciano, Bari, Loreto a iné, aj s
pobytom pri mori. Cena je 350€. Treba sa prihlásiť v CVČ do
konca marca.
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PÔSTNE OBDOBIE
Pôstne obdobie je čas, kedy sa človek vracia k sebe samému, k svojej skutočnej
identite, vraciam sa k tomu, kto v skutočnosti som, „pamätaj si, že si prach a na prach sa
obrátiš“, pripomína kňaz mne kajúcnikovi, pri sypaní popola na hlavu. Áno som človek
stvorený z prachu zeme a do nej sa vrátim. Som ten, kto sa vracia do zeme. Vrátiť sa do
zeme však nie je smutné, to nie je zánik, ani môj cieľ, nie, nijako nie, je to iba cesta k
tomu, aby som mohol byť vzkriesený. Tak aj toto pôstne obdobie, ktoré začína práve dnes
– liturgiou Popolcovej stredy je cestou, časom štyridsiatich dní, ktorý smeruje k
Veľkonočnému Trojdniu: k spomienke na Pánovu smrť a na jeho zmŕtvychvstanie, teda k
Pasche, k srdcu tajomstva našej viery.
Táto cesta – ktorou sme aj my pozvaní prejsť – je charakterizovaná v tradícii Cirkvi istými
skutkami. Sú to: pôst, almužna a modlitba. Pôst znamená zrieknutie sa jedla, ale
môže zahrňovať v sebe aj iné formy zrieknutia sa najmä toho, čo cítim že ma
ovláda. Môže to byť: Televízia, hudba, sladkosti, káva, cigarety, alkohol, prázdne reči,
nevyužitý čas. Zrieknutie sa toho, ale ešte nemusí byť naplnením podstaty pôstu. Pôst je
„cestou“, ale ta nespočíva iba v akomsi zákone, ktorý treba zachovávať, alebo iba v
zrieknutí sa, ale v poznaní trpiaceho Krista, ktorého v tomto čase chcem stretnúť, prijať a
nasledovať. Druhý list Korinťanom nám hovorí: je to milostivýčas, je todeň spásy.
Teda pôst by mal byť vonkajším znakom toho, čo sa deje v mojom vnútri – cez svoje
úsilia – s pomocou Božou, chcem sa zrieknuť zla a žiť viac duchovne, to znamená viac s
Kristom. Je to snaha priblížiť sa k obrazu, na ktorý som bol stvorený – k obrazu Božiemu.
Ak sa pýtame, prečo pôst, prečo kríž, jediná správna odpoveď znie: pretože existuje zlo,
ba dokonca hriech, ktorý je podľa Písma hlbokou príčinou každého zla. A my sme neboli
stvorení pre hriech, toto nie je naša cesta. Slovo pôst – starogr. Metanoia /μετάνοια/
znamená obrátenie sa, zmenu, vrátiť sa späť, doslova otočiť sa.
Preto pôst je výzvou vrátiť sa k Otcovi, domov, znova byť dieťaťom, byť jeho
synom, dcérou. Znamená to chcieť byť závislým na Bohu, chcieť prosiť i ďakovať,
vedieť, ževšetko môžem, ale nievšetko mi osoží.
František Kovaľ SJ

