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Nehanbi sa za svedectvo o našom Pánovi ...
Brat, sestra, jediný, kto Ťa neodmietne takého, aký si, je sám Ježiš. A dôkazov toho
je v Písme neskutočne veľa. Len sa doň začítaj a spoznáš skutočného Priateľa.
Milý brat, sestra!
Nedávno som na chvíľku navštívil všeobecne uznávanú sociálnu sieť, na ktorú som zavesil myšlienku o kríži Pána Ježiša. Malo to
byť na povzbudenie ľuďom, ktorí
navštevujú môj profil. Ak aj niekto niečo napíše na svoju nástenku, je to svedectvo, ktoré hovorí
o ňom. Ak však takýto odkaz niekoho irituje, môže takú poznámku, myšlienku alebo citát ignorovať, a nemusí reagovať. Veľmi ma
prekvapila odpoveď jedného môjho známeho, ktorý je neveriaci, a
patrične „slušne“ to aj dal najavo.
Vytkol mi, že zverejňujem myšlienky, ktoré hovoria o utrpení (ale
myslím si, že veľa takých myšlienok na plochu nedávam, len práve vtedy som mal náročnejšie obdobie, a ten citát bol nádherným
vystihnutím Božej starostlivosti
o človeka v núdzi). Svoju teóriu o
šťastí mladého človeka v užívaní si
pritvrdil vulgárnymi výrazmi. Keď
som ho potom poprosil, že tak, ako

na mnohé jeho myšlienky na Facebooku nereagujem, lebo sa mi nepáčia, tak ani on nemusí reagovať
na niečo, čo píšem ja a slúži na povzbudenie iným. Odobral si ma zo
zoznamu priateľov. Ja som si vtedy
uvedomil dve veci. Vierou niektorých priateľov strácam a za druhé
niektorí priatelia sú priateľmi len
vtedy, ak prijímaš ich názory a vo
všetkom s nimi súhlasíš.
Do mysle sa mi teda natíska
myšlienka: Kto je pravý priateľ? Ak
sa totiž budem stále meniť podľa toho, ktorý priateľ má na mňa
aký názor, nakoniec zistím, že ten
priateľ ma mal rád len preto, lebo
som napĺňal jeho predstavu. Teda
- v skutočnosti nemal rád mňa, ale
svoju predstavu o mne. Musel by
som mať veľa tvárí, aby som sa páčil každému človeku. Preto je dobré, ak je človek sám sebou.
Predpokladám, že ak čítaš tieto riadky, tak si veriaci alebo vieru
hľadajúci. Tiež niekedy uvažuješ, či
je lepšie mlčať o Bohu, aby som ne-

stratil priateľov, alebo je lepšie hovoriť o Bohu, aj keď možno prídem
o nejakého priateľa.
Pravý priateľ ostane pri Tebe,
či si veriaci, či nie, pretože má rád
Teba. A ak aj Ty chceš byť priateľom niekomu, prestaň uvažovať o
svojom priateľovi vo svojich predstavách, a maj ho rád takého, aký
je. Priateľ priateľovi dôveruje. Nikdy neklame, a to ani zo strachu, že
ho stratí. Ak ho stratí, tak to nebol
pravý priateľ.
Sv. Pavol nás v Liste Timotejovi varuje, aby sme pre falošné
predstavy ľudí okolo seba, pre falošné priateľstvo nikdy nezapierali Ježiša. Môžeš mať pochybnosti,
môžeš aj zaváhať, ale nikdy sa nepridávaj do spoločnosti, ktorá Ťa
núti vzdať sa Tvojich hodnôt, aby
si sa mohol stať jej členom. Vyhýbaj sa ľuďom, ktorí Ťa odmietajú
preto, že si veriaci. Teraz Ťa odmietnu kvôli viere. Ak sa im prispôsobíš, čoskoro Ťa odmietnu aj
kvôli niečomu inému.

Farské oznamy
Dnes bude adorácia o 18.00 h
a vo štvrtok po sv. omši.
Dávame do pozornosti, že počas letných prázdnin (od 10.
júla) nedeľná sv. omša o 7.30 h
bývať nebude a taktiež nebude
vychádzať ani List Solinčanom.
Prosíme, aby ste počas prázdnin
prichádzali na sv. spoveď pol
hodinu pred sv. omšou, nie vždy
budú prítomní dvaja kňazi, aby sa
spovedalo počas sv. omše.
Na slávnosť sv. Cyrila Metoda
budú sv. omše: 6.30, 16.30, 18.00 h.
9. júla 2016 o 16.00 h príjmu
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sviatosť manželstva Marek Dubeň
a Lenka Galvánková. Zahrňme ich
do našich modlitieb.
Pozývame Vás na stretnutie s pátrom Jozefom Kudlom
CM, misionárom na Hondurase v nedeľu, 17. júla, pri sv. omši o
10:30. Príde porozprávať o živote
a viere ľudí, ku ktorým sa evanjelium dostalo len nedávno.
Dary na kostol: 2 x 50 €. Pán
Boh odplať vašu štedrosť.
Na stolíkoch sú Katolícke noviny, časopis Milujte sa, Posol.
Upratuje skupina pani Voleko-

vej a pani Chladnej. Ďakujeme za
pomoc predošlej skupine.

Pozvanie na púte:
Prihlásení na púť do Medjugoria nech do 10. júla donesú
zálohu 100 € do sakristie.
Pozývame na púť do Domaniže ku Karmelskej Panne Márii
17. 7. 2016. Je potrebné zapísať
sa v sakristii. Cena je 8 €.
Od 2. do 5. júla sa konajú Cyrilometodské dni v Terchovej.
Viac informácií nájdete na nástenke.
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Liturgický kalendár
3. 7. 2016
14. nedeľa v období cez rok
6:30; 7:30; 9:00; 10:30; 19:30
Adorácia – 18:00
4. 7. 2016 Pondelok
Sv. Alžbety Portugalskej
Ľubovoľná spomienka
6:30; 18:00
5. 7. 2016 Utorok
Sv. Cyrila a Metoda
Slávnosť
6:30; 16:30; 18:00
6. 7. 2016 Streda
Sv. Mária Goretti, panny
a mučenice
Ľubovoľná spomienka
6:30, 18:00
7. 7. 2016 Štvrtok
Féria
6:30; 18:00
8. 7. 2016 Piatok
Féria
6:30; 18:00
9. 7. 2016 Sobota
Panny Márie
7:00
10. 7. 2016
15. nedeľa v období cez rok
6:30; 7:30; 9:00; 10:30; 19:30
Adorácia – 18:00

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.
Prebieha zápis do CVČ Strom
na nový šk. rok 2016/2017. Môžete si vyberať zo širokej ponuky
krúžkov pre deti, mládež i dospelých. Viac informácií nájdete
na plagátoch.

Prajeme vám všetkým pekné prázdniny, pracujúcim dovolenku plnú oddychu a pokoja, aby ste načerpali do nového školského roka i do ďalších
dní silu a túžbu kráčať za Pánom. To vám zo srdca želajú
a žehnajú kňazi vašej farnosti.

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.
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Zamyslenie na nedeľu
Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na
každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste
Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi
vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého
domu, najprv povedzte: „Pokoj tomuto domu! Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj ňom spočinie; ak nie,
vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu.
Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám
predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom a povedzte im: „Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.“...
(Lk 10, 1 – 12. 17- 20)
Zamyslime sa nad tým,
čo znamená v Ježišových i
dnešných časoch znamená
„vojsť do domu“. Evanjelizácia a šírenie evanjelia je službou slova, skrze naše osobné
svedectvo. Ohlasujeme slovo
viery, spásy a nádeje. Často si
pri počutí slova „ohlasovanie“
predstavíme kňazov či rehoľné osoby, ako idú medzi ľudí
a ohlasujú im Evanjelium. Aj
dnes Ježiš hovorí, že je potrebné posielať robotníkov na „žatvu.“ V každom čase je potrebné pamätať na šírenie Evanjelia.
V našich časoch sa dokonca
hovorí o „novej Evanjelizácii“.
Sú na ňu rôzne pohľady. Všetky
sa však zhodujú v jednom – je
potrebné znovu ohlasovať Evanjelium. Ako to môžeme urobiť?
Vyjdime z našich zaužívaných
spôsobov prežívania viery. Nečakajme, že to urobí kňaz, rehoľník, misionár počas ľudových
misií. Každý máme svojím životom svedčiť o viere v Boha. O
viere v mocného Boha!
Niekedy si však sami proti-

rečíme. Posielame naše deti na
birmovku a neočakávame, že
Duch Svätý bude v nich pôsobiť.
Neočakávame, že zmení ich životy a že ich životy môžu zme-

niť aj nás. Sme akoby v stojatých
vodách. Nič sa nemení. Veď sme
sa dobre zabetónovali. Žijeme
uzavretí v našich problémoch a
bolestiach. Akoby Boha nebolo...

Vyjdime teda z našich zaužívaných spôsobov prežívania viery. Ohlasujme vieru životom!
Text: Félix Mária

