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Relikvie Sv. Dominika Sávia
Od piatku 27. 5. 2016 si v našej farnosti uctíme relikvie Sv. Dominika Sávia a
pobudnú u nás do nedele 29. 5.2016. Pri adorácii o 18.00 sa so sv. Dominikom
Sáviom rozlúčime. Keďže je patrónom miništrantov, v sobotu o 9.00 začne sv.
omšou diecézny turnaj miništrantov vo futbale a vedomostné kvízy miništrantov.
Sv. Dominik Savio sa narodil
2.apríla 1842 v Chieri pri Turíne v Taliansku. Jeho rodičia boli
chudobní roľníci. Od malička mu
vštepovali kresťanské zásady.
Veľmi rád miništroval a ako sedemročný už vedel naspamäť katechizmus. Veľmi túžil ísť na prvé
sväté prijímanie, no vtedy to nebolo v jeho veku možné. Kňazi z
okolia sa však o tom rozprávali a
vzhľadom na jeho duchovnú vyspelosť mu povolili na Veľkú noc
roku 1849 pristúpiť k sv. prijímaniu. Mal sedem rokov. Poznačil si
štyri zásady, ktorých sa potom držal počas svojho života:
1. Budem sa často spovedať a k
sv. prijímaniu pristupovať tak
často, ako mi to spovedník dovolí.
2. Chcem svätiť sviatočné dni.
3. Mojimi priateľmi bude Ježiš a
Mária.

4. Radšej zomrieť ako zhrešiť.
Základnú školu navštevoval v
Mondoniu. Jeho učiteľom bol kňaz
Jozef Cugliero. Dominik bol veľmi usilovným a horlivým žiakom,
pritom zbožným a skromným.
Don Cugliero vedel o jeho tajnej
túžbe stať sa kňazom. Kvôli tomu
zašiel do Turína za don Boscom.
Don Bosco dal Dominikovi deň na
to, aby sa naučil naspamäť jednu

stránku z katechizmu. Dominik
prišiel za ním o osem minút, že
to už vie. A naozaj, vedel to presne, s tým, že výborne porozumel
aj obsahu. Don Bosco ho teda prijal medzi svojich chlapcov. V roku
1855 založil družinu pod ochranou Nepoškvrnenej Panny Márie.
Jej členovia sa navzájom pretekali vo svätosti, v dobrých skutkoch,
čnostiach, pomáhaní slabším atď.
Dominik však ochorel. Po predchádzajúcich ťažkostiach v januári 1857 dostal silný kašeľ. 1. marca si poňho prišiel otec. Dominik
sa ešte vyspovedal a prijal Eucharistiu a odišiel domov. Zomrel 9.
marca 1857 v Mondoniu u rodičov.
Jeho posledné slová boli: „Ach,
aké krásne veci vidím!“ Za svätého bol vyhlásený 12. júna 1954.
Jeho úcta je rozšírená po celom
svete. Je patrónom miništrantov
a mládeže.
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ku, na ktorú vás pozývame. Kto sa
zúčastní v tento deň na verejnom
speve hymnu Tantum ergo (Ctíme
túto sviatosť slávnu), môže za zvyčajných podmienok získať úplné
odpustky. Prvoprijímajúce i ostatné
deti, prineste si v košíkoch lupienky
kvetov, aby ste ich mohli rozhadzovať pred Oltárnou sviatosťou.
Od piatka do nedele si môžeme
uctiť v našej farnosti relikvie sv.
Dominika Sávia – patróna miništrantov. Pozývame, nielen miništrantov, ale aj vás všetkých k účasti na sv. omšiach počas týchto dní.

22. 5. 2016 Nedeľa
Najsvätejšej Trojice
6:30, 7:30, 9:00; 10:30; 19:30
Adorácia – 18:00
23. 5. 2016 Pondelok
Féria
6:30; 18:00

Na slávnostnej sv. omši v piatok
túto relikviu privítame a v sobotu
začne sv. omšou o 9.00 celodiecézny futbalový turnaj miništrantov.
V sobotu o 15.00 pri sv. omši
príjmu sviatosť manželstva Mária Bieliková a Lukáš Beňadik a o
16.00 pri sv. omši Magdaléna Ručková a Pavol Lorenčík.
Na stolíkoch sú Katolícke noviny a Víťazstvo Srdca.
Prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu pani Šotkovskej. Ďakujeme za pomoc predošlej skupine.
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Letné prímestské tábory CVČ STROM budú v termínoch: 11. - 15.7.2016 a 22. - 26.8.2016. Poplatok: 55€ pre členov CVČ, 72€ pre nečlenov.
Do konca mája je zľava 5€ z poplatku za tábor!
V poplatku je zahrnuté: 3 krát obed, vstupné,
doprava, dozor pre deti už od 7.00 hod.

Bratia saleziáni v spolupráci so študentmi GSF srdečne pozývajú na divadelné predstavenie s názvom 3 idioti
alebo Si jednotka ako človek, ktoré sa
uskutoční 1. 6. 2016 (streda) v Dome
odborov o 18.30. Cena lístka je 3€.

LIST SOLINČANOM

Kontakt na vedúceho: 0914 242 736

RÍMSKOKATOLICKÁ CIRKEV, FARNOSŤ DOBRÉHO PASTIERA , ŽILINA-SOLINKY

24. 5. 2016 Utorok
Féria
6:30; 18:00

Ročník VII., máj 2016

25. 5. 2016 Streda
Féria
6:30, 18:00

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

26. 5. 2016 Štvrtok
Najsvätejšieho Kristovho Tela
a Krvi - Prikázaný sviatok
6:30, 18:00 , o 16.30 nebude.
Procesia po sídlisku po večernej omši. Srdečne pozývame.
27. 5. 2016 Piatok
Sv. Augustína z Canterbury,
biskupa
Ľubovoľná spomienka
6:30, 18:00
28. 5. 2016 Sobota
Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka
7:00, 9:00

Farské oznamy
Počas mája sa modlievame každý večer litánie k Panne Márii.
Dnes bude adorácia o 18.00
Dnes slávime spomienku sv.
Rity a pri každej sv. omši budeme
požehnávať ruže, aj pri sv. omši na
Hájiku. Ružu si budete môcť zobrať za dobrovoľný príspevok . Výťažok je určený na prácu s deťmi a
mladými CVČ.
Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - prikázaný sviatok. Sv. omše budú o 6.30
a 18.00 (o 16.30 nebude). Po večernej sv. omši bude procesia po sídlis-

Kalendár týždňa

eRko pobytový tábor s názvom „Cesta do zasľúbenej zeme“ bude v termíne 14. - 20.8.2016.
Cena: 130€, do konca mája - zľava 10€, 2 Súrodenci zľava 10€, 3 a viac súrodencov 20€.
Členovia eRka - 95€ .

29. 5. 2016 Nedeľa
9. nedeľa v období cez rok
6:30, 7:30, 9:00; 10:30; 19:30
Adorácia – 18:00

Pozvanie na púte
5. júna 2016 pozývame na púť
k Božskému Srdcu do Hornej Poruby spojenú s výstupom na Vápeč. Zapísať sa môžete v sakristii.
Pozývame na púť do Medjugoria v termíne od 10. – 16. júna
2016, cena je 150 €. Zapísať sa
môžete v sakristii.
18. 6. 2016 pozývame na pašiové hry do St. Margarethen. Navštívime pútne miesto Mária Loretto. Odchod je ráno o 6.00 a
príchod cca 24.00. Cena púte je
20 €. Pre ženy, ktoré upratujú kostol, je 10 €. Zapísať sa môžete v
sakristii len do 29. 5. 2016.
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Chlapci na ihrisku sa začali chváliť, čím je ich otec. Jeden hovorí: Môj otec
je inžinier. Druhý: Môj otec dokáže všetko urobiť. Keď sme stavali dom,
muroval aj betónoval. Tretí hovorí: Môj otec je tak silný, že by tvojho otca
premohol jednou rukou. Iba najmenší chlapec mlčal. Keď sa ho všetci
vypytovali na otca, odpovedal: „Môj otec ma ľúbi.“ Všetci sa mu začali smiať.
V evanjeliu sme počuli o Ježišovom prísľube učeníkom: „A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky“
(Jn 14,16). Prvým Tešiteľom je sám
Ježiš; tým „iným“ je Duch Svätý.
Tu sa nachádzame neďaleko miesta, kde Duch Svätý svojou
mocou zostúpil na Ježiša z Nazareta po tom, čo ho Ján pokrstil v
rieke Jordán (porov. Mt 3,16), kam
dnes zavítam aj ja. Takže evanjelium dnešnej nedele a toto miesto,
na ktorom sa vďaka Bohu ocitám
ako pútnik, nás pozývajú meditovať o Duchu Svätom, rozjímať nad
tým, čo on privádza k uskutočneniu v Kristovi a v nás, a čo môžeme zhrnúť nasledovne: Duch Svätý
uskutočňuje tri činnosti: pripravuje,
pomazáva a posiela.
Vo chvíli krstu Duch Svätý zostupuje na Ježiša, aby ho pripravil na jeho spásonosné poslanie,
poslanie charakterizované štýlom
tichého a pokorného Služobníka,
pripraveného deliť sa a úplne darovať seba samého. Ale Duch Svätý, prítomný už na počiatku dejín
spásy, konal v Ježišovi vo chvíli vtelenia v panenskom lone Márie z Nazareta, keď zrealizoval toto
podivuhodné tajomstvo Vtelenia:
„Duch Svätý ťa naplní, zatieni ťa“
– hovorí anjel Márii – „a porodíš

Syna a dáš mu meno Ježiš“ (porov. Lk 1,35). Následne Duch Svätý konal aj v Simeonovi a Anne v
deň obetovania Ježiša v chráme
(porov. Lk 2,22). Obaja v očakávaní

je harmóniou – a vytvárať pokoj v
rozličných kontextoch a medzi odlišnými subjektmi. Rozličnosť osôb
a myšlienok nemá vyvolávať odpor
a prekážky, pretože rozmanitosť je

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde
Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch
pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá
svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste
so mnou od začiatku. Ešte veľa vám mám toho
povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde
on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo
nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo
počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi,
lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo
má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho
vezme a zvestuje vám.“
Jn 15, 26- 27; 16, 12- 15

Mesiáša a vedení Duchom Svätým
pri pohľade na Dieťa chápu, že toto
je ten, ktorého očakáva všetok ľud.
V prorockom postoji dvoch bdejúcich staručkých ľudí, je vyjadrená radosť zo stretnutia s Vykupiteľom a istým spôsobom sa realizuje
príprava na stretnutie Mesiáša so
svojím ľudom.
Rozličné zásahy Ducha Svätého
sú súčasťou harmonickej činnosti,
jedinečného božského plánu lásky. Poslaním Ducha Svätého je totiž dávať zrod harmónii – On sám

vždy obohatením. Preto vzývajme dnes s horlivým srdcom Ducha
Svätého a prosme ho, aby pripravil
cestu pokoja a jednoty.
Na druhom mieste Duch Svätý
pomazáva. Vnútorne pomazal Ježiša a pomazáva učeníkov, aby mali
rovnaké Ježišovo zmýšľanie a cítenie a mohli vo svojom živote zaujať
postoje, ktoré napomáhajú budovaniu pokoja a spoločenstva. Pomazaním Ducha Svätého je naše človečenstvo poznačené svätosťou Ježiša
Krista a robí nás schopnými milo-

vať blížnych tou istou láskou, akou
nás miluje Boh. Preto je potrebné
preukazovať gestá pokory, bratstva,
odpustenia, zmierenia. Tieto gestá
sú predpokladom a podmienkou k
pravému, pevnému a trvalému pokoju. Prosme si od Otca, aby nás pomazal, aby sme sa stali naplno jeho
deťmi, vždy viac podobnými Kristovi, aby sme sa všetci cítili byť bratmi
a sestrami, a tak sa vyhýbali nenávisti a rozdeleniam a mohli sa bratsky milovať. O to nás prosí Ježiš v
evanjeliu: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania; a ja
poprosím Otca a on vám dá iného
Tešiteľa, aby zostal s vami naveky“
(Jn 14,15-16).
A napokon, Duch Svätý posiela.
Ježiš je Poslaný, plný Otcovho Ducha. Aj my, pomazaní tým istým
Duchom, sme poslaní byť poslami
a svedkami pokoja. Ako veľmi nás
svet potrebuje ako poslov pokoja,
ako svedkov pokoja! To je potreba,
ktorú svet má. A svet nás aj žiada,
aby sme to robili: prinášali pokoj,
dosvedčovali pokoj!
Pokoj si nemožno kúpiť. Nepredáva sa. Pokoj je darom, ktorý treba trpezlivo hľadať a dômyselným
umením budovať malými i veľkými
gestami, ktoré sa týkajú nášho každodenného života. Cesta pokoja sa
upevňuje, ak priznáme, že všetci
máme tú istú krv a sme súčasťou
ľudského rodu; ak nezabúdame, že
máme jedného Otca v nebi a my
všetci sme jeho deťmi, stvorenými
na jeho obraz a podobu.
farár Ján Adamus

