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Odpustenie a milosť
Odpustenie je nebrať do úvahy vinu. Milosť je odpustiť aj trest, a to z dobrej
vôle, to znamená z lásky toho, kto odpúšťa.
Ak ma niekto urazí, je vinný
a zaslúži si trest. Ak je vina ťažká, trest vykonáva autorita určená na výkon spravodlivosti. Ak je
vina ľahká, trestom býva to, že sa
už nerozprávam s tou osobou, že
ju vymažem zo zoznamu svojich
priateľov a už jej nikdy viac nepreukážem dobro. Ale ak jej začnem robiť zle, vtedy hovoríme
o pomste, ktorá často býva ešte
nespravodlivejšia, ako pôvodna
urážka. Opakom lásky je nenávisť
a je to ten pocit, ktorý nás vedie
k prechovávaniu nekonečnej zloby a plánovaniu pomsty, ktorá nás
robí ešte nehodnejšími než je ten,
kto nám ublížil. Nenávisť sa rodí
z prehnanej lásky k sebe samému,

teda z nášho egoizmu. Hovorí sa,
že viac trpí ten, kto nenávidí, než
nenávidený, a je to určite pravda.

Prečo odpúšťať?
Odpustenie sa rodí z prirodzeného dobra osoby, alebo z prirodzenej lásky k tomu, kto sa dopustil viny. Rodičia s ľahkosťou
odpúšťajú svojim deťom, lebo ich
milujú.

Keď sa odpustí veľká vina, hovorí sa, že ten kto odpustil je veľkodušný. Ak navyše odpustí aj zaslúžený trest, vtedy je milostivý.
My kresťania odpúšťame aj
pre naše evanjeliové zásady. Na
chlopni jedného katolíka som
videl odznak, na ktorom bol nápis „77X“. Najprv som nechápal
jeho zmysel, preto som sa ho na
to opýtal. Odpovedal mi hrdý na
svoje biblické vedomosti: “Ježiš povedal Petrovi, aby odpustil sedemdesiatsedemkrát”. (Mt
18, 21)
My, ktorí nasledujeme Ježiša,
odpúšťame vždy. Odpúšťame tak,
ako nám odpúšťa náš Otec Boh.
(Mt 6, 12).

Farské oznamy
Dnes bude adorácia o 18.00 h, v
stredu celodenná, vo štvrtok a piatok po sv. omši.
Počas letných prázdnin (od 10.
júla) nedeľná sv. omša o 7.30 h bývať nebude a taktiež nebude vychádzať ani List Solinčanom.
V stredu bude prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Sv.
omše budú len dve, ráno o 6.30 h
a 17.00 h, ktorá bude primičnou
omšou nášho farníka, novokňaza Petra Samuela Lovasa. Srdečne
vás všetkých pozývame.
Tento týždeň máme prvý piatok
v mesiaci, preto budeme spovedať
nasledovne: pondelok – stredu od
17.00, h štvrtok od 16.00 h, piatok
od 15.00 h. Chorých spovedáme v
piatok od 9.00 h. Sv. omša na prvý
piatok bude aj o 16.30 h.
V piatok 1. júla si pripomenie-
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me 19. výročie založenia našej farnosti (r. 1997). Pri večernej sv. omši
budeme spoločne ďakovať za tento dar. Tešme sa z toho, že máme
vlastnú farnosť, a vyprosujeme jej
požehnanie a Božiu blízkosť.
V sobotu po sv. omši bude Fatimská pobožnosť.
Dnes je „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca“, Pán Boh
odplať vašu štedrosť.
Upratuje skupina pani Radenovej. Ďakujeme za pomoc predošlej
skupine.

Pozvanie na púte
Na púť do Domaniže ku Karmelskej Panne Márii 17. 7. 2016. Je
potrebné zapísať sa v sakristii.
Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline pozýva v nedeľu 26.
júna 2016 o 16.00 h do auly školy

na premiéru veselohry Jána Palárika Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Vstupné je
dobrovoľné.

CVČ
Letné prímestské tábory budú
v termínoch: 11.-15.7.2016 a 22.26.8.2016.
eRko pobytový tábor s názvom
„Cesta do zasľúbenej zeme“ sa
uskutoční v termíne 14.-20.8.2016.
Zápis do CVČ Strom na nový
šk. rok 2016/2017 začína už v júni.
Môžete si vyberať zo širokej ponuky krúžkov pre deti, mládež i
dospelých. Na stolíkoch je vám
k dispozícii informačný bulletin,
ktorý obsahuje všetky ponúkané
krúžky i aktivity centra. Do konca
júna si môžete uplatniť zľavu 20 %
z ceny krúžkov!
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Liturgický kalendár
26. 6. 2016
13. nedeľa v období cez rok
6:30, 7:30, 9:00; 10:30; 19:30
Adorácia – 18:00
27. 6. 2016 Pondelok
Sv. Ladislava
Ľubovoľná spomienka
6:30; 18:00
28. 6. 2016 Utorok
Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
Spomienka
6:30; 18:00
29. 6. 2016 Streda
Sv. Petra a Pavla, apoštolov
Prikázaný sviatok
6:30, 17:00 primičná
Celodenná adorácia
30. 6. 2016 Štvrtok
Prvých svätých mučeníkov
Cirkvi v Ríme
Ľubovoľná spomienka
6:30, 18:00
1. 7. 2016 Piatok
Votívna omša o Najsvätejšom
Srdci Ježišovom
Prvý piatok
6:30, 16:30, 18:00
2. 7. 2016 Sobota
Návšteva Panny Márie
Sviatok
7:00
3. 7. 2016
14. nedeľa v období cez rok
6:30, 7:30, 9:00; 10:30; 19:30
Adorácia – 18:00

AKCIA !

Do konca júna si
môžete uplatniť
zľavu 20 % z ceny krúžkov!

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.
V poplatku je zahrnuté:
3 krát obed, vstupné, doprava, dozor pre
deti už od 7.00 hod.

Pozývame na púť do
Medjugoria v termíne od
28.8 – 3.9. 2016. Cena je
155 €. Prihlásiť sa môžete
do konca júna v sakristii.
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Zamyslenie na nedeľu
Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal
pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah.
Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane,
máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“ On sa obrátil a pokarhal ich. A odišli do inej
dediny. Ako šli po ceste, ktosi mu povedal: “Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.” Ježiš mu odvetil:
“Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.” Inému
vravel: “Poď za mnou!” On odpovedal: “Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.” Ale Ježiš mu
povedal: “Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!” Aj iný
hovoril: “Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.” Ježiš mu povedal: “Kto
položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.” (Lk 9, 51 – 62)
Napĺňanie dní evokuje prípravu narodenia Pána Ježiša, kedy sa
tiež napĺňal čas a všetko bolo pripravené na veľkú udalosť Ježišovho príchodu na svet. Teraz v deviatej kapitole Lukášovho evanjelia
sa začína rozsiahly opis Ježišovej
cesty do Jeruzalema, kde sa odohrá ďalšia veľká udalosť – mimoriadny odchod Ježiša z tohto sveta. Zaujaímavé je, že na začiatku
sú v rovnakej situácii Jozef s Máriou, ktorí majú pripraviť obydlie
na príchod malého Ježiška, ako aj
Ježišovi učeníci – jeho nová rodina. Obidve skupiny sú odmietnuté
– jedna v Betleheme, druhá v samarijskej dedine. Téma odmietnutia pokračuje aj v ďalšom priebehu Ježišovej cesty, ale už v novom
rozmere. Ježiš poukazuje na nepravé podoby učeníctva a falošné
predstavy o jeho nasledovaní.
Najprv pokarhá Zebedejovcov –
Jakuba a Jána – za ich snahu pomstiť sa Samaritánom. Dôvodom
pokarhania je ich nechuť nasledovať Ježiša aj v neúspechu a odmietnutí. Stávajú sa tak modelom

učeníka, ktorý prichádza po ceste
za Ježišom a oduševnene hovorí,
že za ním pôjde kdekoľvek. Ježiš
mu však decentne skladá ružové
okuliare a pripomína, že ak hľadá
stabilný domov a zabezpečenie,
tak je na zlej adrese. Syn človeka
nemá domov, je stále v pohybe –
na ceste za svojím poslaním.
Druhý typ učeníka sa snaží skĺbiť nasledovanie Ježiša s vďačnosťou rodičom, čo je opäť téma do-

mova. Pochovať otca znamenalo
postarať sa o neho v jeho starobe. Ježiš nechce mať nevďačných
učeníkov, ale chce, aby mali jasno
v hodnotách. Ak uveria Ježišovi a
zvestujú Božie kráľovstvo, Boh sa
o nich postará tak ako o Máriu a
Jozefa v Betleheme.
Tretí typ učeníka má tiež
ochotu nastúpiť na cestu za Ježišom, ale opäť je na prvom mieste
niečo iné – úzky vzťah s rodinou.

Prosba o dovolenie rozlúčiť sa s
rodinou je nepochopením Božieho kráľovstva i prejavom malej
dôvery voči Ježišovi. On nechce,
aby človek stratil svoju rodinu,
rovnako ako nechce, aby stratil
svoj život. Ježiš hovorí, že treba
načas opustiť svoju rodinu i svoj
život, aby učeník znovuobjavil aj
svoju rodinu, aj svoj život.
Text: Štefan Novotný

