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

1. 3. 2015 Nedeľa
Druhá pôstna nedeľa
6:30, 7:30, 9:00; 10:30; 19:30
18:00 - Krížová cesta
2. 3. 2015 Pondelok
Féria
6:30, 18:00
3. 3. 2015 Utorok
Féria
6:30, 18:00
4. 3. 2015 Streda
Féria
Celodenná adorácia
6:30, 18:00
5. 3. 2015 Štvrtok
Féria, adorácia
6:30, 18:00
6. 3. 2015 Piatok
Féria – prvý piatok
6:30, 16:30, 18:00
17:15 – Krížová cesta
7. 3. 2015 Sobota
Féria
7:00 fatimská pobožnosť
8. 3. 2015 Nedeľa
Tretia pôstna nedeľa
6:30, 7:30, 9:00; 10:30; 19:30
18:00 - Krížová cesta
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* Dnes - v nedeľu bude farská celodenná adorácia, ktorú
máme predpísanú ako farnosť raz do roka.
* Krížová cesta počas pôstneho obdobia býva v piatok
o 17.15 h. a v nedeľu o 18.00 h. Kto sa zúčastní krížovej cesty,
môže získať úplné odpustky.
* Tento týždeň je Prvý piatok, spovedať budeme nasledovne:
pondelok – stredu od 17.00, štvrtok od 16.00, piatok od 15.00, v
piatok spovedáme chorých po sídlisku od 9.00 hod.
* V stredu bude celodenná adorácia.
* V sobotu bude po sv. omši Fatimská pobožnosť sv. ruženca.
* Znova ponúkame aktivitu „40 dní online“ na webovej stránke:
www.40dni.sk. Pre deti mame malé albumy aj s nálepkami.
Nálepky deti dostanú, keď prídu na krížovú cestu, rodičia
povzbuďte ich ku tomu.
* Tento týždeň upratuje skupina pani Bohušíkovej.
* Katolícke noviny píšu na tému úplatkov, ktoré spôsobujú vážne
zlo, ďalej historickú tému o vynájdení kníhtlače. Je tam aj časopis
POSOL a Viera do vrecka- „Vzťah otec a syn“. Pre deti prišlo
nové číslo časopisu Rebrík.
* Dávame do pozornosti 2% na naše Občianske združenie
Dobrý pastier, ktoré aj v tomto roku môžete naň darovať. Tlačivá
pre právnické aj fyzické osoby sú na stránke, aj na stolíkoch.
* Je možnosť zapojiť sa do pôstnej aktivity "zbierka pre
Afriku" a to každý piatok budú miništranti po sv. omši
vyberať pri dverách do pokladničky z toho, čo ušetríte, keď si
odopriete z jedla. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
* Vítame v našej farnosti biskupa Ludovicka Mindeho z Afriky
- z Tanzánie. Porozpráva nám o projektoch, ktoré sú veľmi
potrebné v jeho diecéze Kahama. Veríme, že jeho pokorná
návšteva u nás sa stretne so štedrou odozvou.
Oznamy miništrantov
*
Prebieha miništrantská súťaž, ktorá končí v marci a
odmenou bude pobyt na miništranskej chate koncom marca.
Bližšie informácie sú na miništrantskej nástenke.
CVČ oznamy
*
Cez letné prázdniny pripravujeme púť pre mladých do San
Giovanni Rotondo v termíne od 4.7. – 13.7. Navštívime viaceré
pútne miesta ako Lanciano, Bari, Manoppello a iné, aj s pobytom
pri mori. Cena je 350 € pre študentov - členov CVČ a 400 € pre
ostatných. Treba sa prihlásiť v CVČ do konca apríla. Bližšie
informácie sú na plagáte.
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Právna forma
Občianske združenie

Informácia pre P.O. na 2%
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Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len
ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred
nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely,
že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A
zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s
Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi,
dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe,
jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Lebo nevedel, čo
povedať; takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel
hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ A sotva sa rozhliadli, nevideli pri
sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli,
nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo
zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená „vstať z mŕtvych“.
Komentáre k tejto časti evanjelia dosť kritizujú Petrovu reakciu na Ježišovo konanie - a
niektoré sú oprávnené. Keď Ježiš hovorí o svojom blížiacom sa ukrižovaní, Peter sa pokúša
odhovoriť ho (Mk 8, 32). Na tomto mieste, keď vidí premeneného Ježiša, sa zdá, že opäť stratil
súdnosť. Reaguje na to úžasné premenenie takto: "Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri
stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi" (9, 5). Ale nech to znie akokoľvek
nevhodne, Petrova poznámka nie je až taká nesprávna.
Je pravda, že Peter neporozumel, aký zmysel celé premenenie malo. Nebol schopný vnímať
širší kontext. Ježiš nevzal Petra a ďalších učeníkov na vrch preto, aby tam navždy zostali.
Chcel im dať zakúsiť zo slávy svojho zmŕtvychvstania, aby boli lepšie pripravení na jeho
blížiace sa utrpenie. Ale v jednej veci mal Peter pravdu: bolo veľmi príjemné uzrieť jeho slávu.
A pre niekoho tak hladného po Bohu, ako bol Peter, bolo úplne prirodzené, že tam chcel zostať
dlhšie!
Na našej ceste s Pánom nesieme aj kríž. Netrávime celý svoj duchovný život na vrchu.
Môžeme zakúsiť zdĺhavé obdobie skľúčenosti a suchoty, ktoré prekryjú aj naše spomienky na
Božiu útechu. Ale to neznamená, že sa máme spoliehať na vlastné sily. Na to, aby sme šli tam,
kam nás vedie Boh, potrebujeme jeho silu - nie iba z času na čas, ale neprestajne. Musíme si
nájsť spôsob, ako si vziať svoj "vrch zjavenia" so sebou.
Eucharistia predstavuje takýto zdroj Božej moci. Veď v nej je Ježiš premenený do pokornej
formy chleba a vína. Tu sa nás môže dotknúť, uzdraviť nás a posilniť nás vo všetkom, čo
máme pred sebou. V prijímaní nás chce premeniť, aby sme niesli jeho lásku všade, kam
pôjdeme. Svätý Pavol nám to pripomína takto: "A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v
zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz"
(2 Kor 3, 18). Ako dobre, že tam môžeme byť!

Pane, ďakujem ti, že
mám podiel na tvojej
sláve.

Otvor moje srdce na moc
Eucharistie. Nech ma každé
prijímanie pripodobní tebe!

