17. 1. 2016
2. cezročná nedeľa
6:30, 7:30, 9:00; 10:30; 19:30
Adorácia – 18:00
18. 1. 2016
Pondelok Féria
6:30; 18:00
19. 1. 2016
Utorok Féria
6:30; 18:00
20. 1. 2016
Streda
Sv. Fabiána, pápeža a mučen.
Ľubovoľná spomienka
6:30, 18:00
21. 1. 2016
Štvrtok
Sv. Agnesy, panny a mučenice
Spomienka
6:30, 12:15, 18:00
22. 1. 2016
Piatok
Sv. Vincenta, diakona a
mučeníka
Ľubovoľná spomienka
6:30, 18:00

*
Dnes je adorácia o 18.00 hod. a vo štvrtok po sv.
omši.
*
Od pondelka 18. 1. do 25.1. máme týždeň za jednotu
kresťanov.
*
Prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu
pani Volekovej. Ďakujeme za pomoc predošlej skupine.
*
Pozývame Vás na výnimočnú udalosť v našej farnosti
– príchod relikvií sv. Terezky z Lisieux do nášho kostola
Dobrého pastiera a to vo štvrtok 21. 1. od 12.00 do 15.30
hod. O 12.15 hod bude slávnostná svätá omša s
požehnaním ruží. Jej relikvie obišli už celý svet, presne tak,
ako po tom túžila. Sú sprevádzané mnohými milosťami a aj
zázrakmi uzdravenia. Nenechajte si ujsť túto vzácnu
príležitosť.
*
Dary na kostol:100 €. Dnes je farská zbierka. Pán
Boh odplať za vašu štedrosť.
*
Pozývame mládež na Svetové dni mládeže v
Krakove od 20. - 31. 7.2016. Cena na 11 dní je cca 310 €.
Kto má záujem, nech sa prihlási v CVČ. Rodičia povzbuďte ich
k tejto účasti.
*
Saletíni pozývajú rozvedených, ktorí žijú sami od 22.
do 24. januára 2016 na víkend do Chrenovca-Brusno. Viac info
na nástenke.
*
Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí
bude v utorok 25. januára o 19 hod.v CVČ.
*
Stretnutie rodičov birmovancov bude v
pondelok 26. januára o 19 hod. v CVČ.
*
Budúci víkend (22.-24.1.) pripravujeme chatu pre
prvoprijímajúce deti. Bližšie informácie sú na plagáte,
prihlásiť sa môžete do stredy 20.1. v kancelárii centra alebo na
stránke www.strom-cvc.sk.

Pečenie závinu

2. Januára 2016 sa už tradične o 9:00 stretli v hale pastoračného
centra nadšenci pečenia maxi závinu. Tento rok sa uskutočnil už
4. ročník tohto podujatia. Spoločnými silami sme sa pokúsili
prekonať minuloročný rekord, ktorý bol 154 ks závinov o
celkovej dĺžke 69 m. Pri pečení sa zišli nielen ženy, gazdinky, ale
24. 1. 2016
tiež deti, chlapci a chlapi, ktorí taktiež predviedli svoje
3. cezročná nedeľa
6:30, 7:30, 9:00; 10:30; 19:30 schopnosti. Mnohí prišli tiež povzbudzovať, priučiť sa, získať
nové skúsenosti, recepty či odkukať ako ktorá gazdinka závin
Adorácia – 18:00
pečie, ukladá na plech. Gazdinky si so sebou priniesli misky,
varešky, valčeky na cesto a dobrú náladu. O ostatné ingrediencie, ako mak, jablká, múku, kvasnice,
cukor, mlieko, rúry na pečenie bolo postarané. Pripravovali sa klasické kysnuté, či ťahané záviny,
sladké aj slané, naplnené makom, jablkami, orechmi, ale aj cesnakom či pizza plnkou. Kto nepiekol
zapojil sa do čistenia jabĺk či umývania riadov, čo bola veľmi záslužná robota pre všetkých
zúčastnených. Popri pečení sa našiel čas aj na rozhovory, smiech, spev či rôzne veselé príhody. O
naše hladné žalúdky sa postarali naši muži, ktorí v kotle uvarili výbornú kapustnicu. Počas jedenia
kapustnice, rúry piekli na plné obrátky. Keď sme sa posilnili, dopekali sa v rúrach posledné záviny, na
ktorých sme si potom pri káve pochutnali, ale predtým ich ženy pocukrovali, počítali a zmerali.
Celkovo sme upiekli 162 ks závinov o celkovej dĺžke 76 m, čím sme opäť prekonali minuloročný
rekord. Už teraz sa všetci opäť tešíme na ďalší ročník a veríme, že rekord opäť prekonáme. Srdečne
Vás už teraz všetkých pozývame, aby ste sa zapojili a pomohli nám prekonať tohtoročný rekord!
23. 1. 2016
Sobota
Panny Márie v sobotu
7:00
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V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a
jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej
odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala
obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré
slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal:
„Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste
starejšiemu!“ A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno - on nevedel, skade je,
ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva
najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto
urobil Ježiš v KáneGalilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu.A jeho učeníci uverili v neho.
Ježišovo verejné účinkovanie v Jánovom evanjeliu je
postupným zjavovaním jeho slávy, ktorú má od Otca.
Prvým znamením, ktoré odhaľuje v Ježišovi Otcovu slávu
je zázrak na svadbe v Káne. Nie náhodou sa táto stať číta
na začiatku obdobia cez rok. Týmto znamením (resp.
zázrakom) vrcholí postupné zjavovanie Ježišovej
totožnosti jeho učeníkom prostredníctvom rôznych
titulov (Jn 1,35-2,11), ktoré sa začalo Jánovým
svedectvom pri Jordáne (Jn 1,29-34). Zároveň sa po
svadbe v Káne začína zjavovanie toho kto je Ježiš ďalším, medzi ktorými vyniká zvlášť Nikodém (Jn 3,121) samaritánka pri studni (Jn 4,5-42) a nakoniec kráľovský úradník v Káne, ktorý uverí Ježišovmu slovu
a jeho syn je uzdravený, čo je Ježišovým druhým znamením (Jn 4,46-54). Udalosť na svadbe v Káne je
teda prvým zjavením Ježišovej slávy, čo treba rozumieť ako odhalenie Ježišovej totožnosti, v tomto
prípade prostredníctvom znamenia. V nej – Ježišovej sláve, ktorú má od Otca – je odpoveď na to čo
chýba ľuďom. Jeho matka, ktorá v Jánovom evanjeliu nie je označovaná menom ale úlohou, túto skrytú
Ježišovu totožnosť-slávu istým spôsobom tuší a preto mu predkladá jeden z ľudských nedostatkov –
chýbajúce víno. Neprišla však ešte hodina, kedy sa má naplno odhaliť Otcova sláva v Ježišovi a preto
dostáva na prvý pohľad odmietavú odpoveď. Nebráni jej to však vyzvať obsluhujúcich k úplnej
poslušnosti Ježišovi. Práve táto poslušnosť obsluhujúcich vedie k tomu, že svadobná hostina je
zachránená. Ježiš nezjavil svoju a Otcovu slávu v plnosti – to sa udeje až na konci pri jeho smrti a
zmŕtvychvstaní – ale prvýkrát ju odhalil tým, čo poslúchli jeho slovo. Záverečné konštatovanie, že jeho
učeníci v neho uverili vedie k domnienke, že tými obsluhujúcimi mohli byť práve oni. Potvrdzuje to aj
opis celého príbehu, kde nikto okrem Ježiša, jeho matky a obsluhujúcich nevie o zázraku.Ani ženích ani
starejší.A pritom starejšieho hreje dobré víno a ženícha pochvala od starejšieho.
Štefan Novotný

Relikvie sv. Terezky
21.1.2016
v kostole Dobrého pastiera
12,00 – príchod relikvií, slávnostné privítanie
12,15 – sv. omša ku cti sv. Terézie z Lisieux spojená s požehnaním ruží
– pobožnosť k sv. Terézii z Lisieux
13,30 – modlitba posv. ruženca so zamysleniami z Denníka
14,15 – možnosť individuálneho uctenia si relikvií
15,30 – slávnostná rozlúčka, odchod relikvií

