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Modlitbové stretnutia s Myrnou Nazzour

Svetové dni mládeže 2016 – Krakov
Keď v roku 2013 Svätý Otec František v Riu vyhlásil, že nasledujúce
svetové dni mládeže budú v poľskom Krakove, mladí zo Slovenska sa veľmi
zaradovali, že nebudú musieť ďaleko putovať na stretnutie.
Otec František vybral aj príznačnú tému – „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo...“, aby sme sa učili
milosrdenstvu od Krista a preukazovali skutky milosrdenstva
bratom a sestrám. „Pocestných
prichýliť“ – tak znie jeden zo
skutkov telesného milosrdenstva.
A presne to sme zažili vo farnosti v Rajsku pri Oswienčime, ktorá s otvorenou náručou prijímala
pútnikov. Týždeň s nami zdieľali príbytky i radosť z evanjelia.
Animátori mali pre nás pripravené množstvo aktivít, prehliadku
mesta, tance púť do Skoczova, turistiku, športové hry, či prehliadku koncentračného tábora ale aj
adorácie, či krásnu modlitbu k
Matke Márii – Apel Jasnogorski.
Po spoznaní poľskej kultúry, pohostinnosti rodín i poľského jazyka sme sa, pripravení na stretnutie so Svätým 0tcom a mladými,
premiestnili do Krakova. V Skavine – kde sme boli ubytovaní – nás
čakali slovenské katechézy o od-
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Liturgický kalendár
12. 9. 2016 Pondelok
Najsvätejšieho mena Panny
Márie
Ľubovoľná spomienka
6:30, 18:00
13. 9. 2016 Utorok
Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa
a učiteľa Cirkvi
Spomienka
6:30, 18:00

POZVÁNKA

Pozývame na národnú púť do Šaštína
15.9.2016 k Sedembolestnej Panne Márii,
odchádza sa ráno o 6.45 hod zo Smrekovej.
Cena je: 10€, treba sa zapísať v sakristii.
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14. 9. 2016 Streda
Povýšenie Svätého kríža
Sviatok
6:30, 18:00
pustení, ospravodlivení či prijatí, ktoré úžasne doplnili mozaiku
milosrdenstva i samotné kázne
Otca Františka. Čakala nás aj spoločná slovenská púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva, festival mladých na rôznych miestach
v centre Krakova či „milosrdná“
krížová cesta s pápežom Františkom. Počas bdenia nás pápež
vyzýval, aby sme neboli „ufrflanými“ ale aktívnymi mladými,
ktorí sa neboja a konajú. „Keď sa
Ježiš dotkne srdca mladého človeka, chlapca, dievčaťa, títo sú
schopní naozaj veľkolepých či-

nov. Je povzbudzujúce počuť ich,
ako sa delia o svoje sny, o svoje
otázky a o svoju túžbu vzoprieť
sa všetkým tým, ktorí hovoria,
že veci nemožno zmeniť .“ (Svätý
Otec František z príhovoru mladým na SDM).
Pevne verím, že všetky slová
a povzbudenia pápeža Františka
i radosť zo spoločného zdieľania
viery v milosrdenstvo Ježiša Krista v nás budú dlho doznievať počas bežných dní, aby sme nezabúdali, že dotknutí Jeho láskou,
môžeme konať a meniť veci.

dembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sv. omše budú o 6.30,
16.30 a 18.00 hod. Na púť do Šaštína
odchádzame ráno o 6.45 hod zo zastávky Smrekovej. Cena je 10 €.
V sobotu pri obrade o 15.00 hod
uzatvoria sviatosť manželstva Michal Martinek a Michaela Macašová.
Ak poznáte niekoho, kto chce
prijať iniciačné sviatosti, ako dospelý - krst, eucharistiu a birmovanie, nech sa prihlási ku príprave
na farskom úrade.

15. 9. 2016 Štvrtok
Sedembolestnej Panny Márie,
patrónky Slovenska
Slávnosť
6:30, 16:30, 18:00
16. 9. 2016 Piatok
Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov
Spomienka
6:30, 18:00
17. 9. 2016 Sobota
Panny Márie
7:00

Peter Martinek

18. 9. 2016
25. nedeľa v období cez rok
6:30, 7:30, 9:00, 10:30, 19:30
Adorácia – 18:00

Farské oznamy
Dnes bude adorácia o 18.00
hod a vo štvrtok po sv. omši. Dnes
je farská zbierka, Pán Boh odplať
za vašu štedrosť.
Dnes vás pozývame na sv. omšu
ku krížu, na Solinky-Juh. Od kostola spoločne odchádzame o 14.30
hod a o 15.00 hod bude sv. omša
(len za priaznivého počasia).
Počas školského roka býva sv.
omša v nedele aj o 7.30 hod. Zároveň vychádza aj List Solinčanom.
Vo štvrtok máme slávnosť Se-

Na Slovensko opäť zavíta mystička a vizionárka Myrna Nazzour z Damašku.
Ako vieme, Myrna Nazzour, ktorá dostávala istý čas aj stigmy na Veľkú Noc, má
poslanie a posolstvo jednoty medzi východnou a západnou Cirkvou. Prichádza
s požehnaním biskupov. Pozvite aj svojich príbuzných, priateľov a známych.

V nedeľu 18. 9. 2016 o 17.00
hod k nám príde vzácna návšteva z Damašku (Sýrie) Myrna Nazzour. Pozvite svojich priateľov na
stretnutie s ňou.
Sviatosť birmovania bude v našej farnosti vysluhovaná 22.10.
2016 o 10.30 hod.
V ponuke je nové číslo Katolíckych novín a Žilinská diecéza.
Tento týždeň upratuje skupina pani Ondrušovej. Ďakujeme za
pomoc predošlej skupine.
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CVČ
Pripomíname, že zápis do centra voľného času STROM s možnosťou zľavy trvá už len do
16.9.2016, po tomto dátume sa
ceny krúžkov zvyšujú.

Zamyslenie na nedeľu
K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento
prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ Preto im povedal toto podobenstvo: „Ak má niekto z vás sto
oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila,
kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia, a len čo príde domov, zvolá priateľov
a susedov a povie im: ‚Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila.‘ Hovorím vám:
Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi
deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Alebo ak má žena desať drachiem a jednu
drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo, kým ju nenájde? A keď ju nájde,
zvolá priateľky a susedky a povie: ‚Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila.‘
Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie.“ (Lk 15, 1-10)
Počúvajúci hriešnici
a ušomraní farizeji
Zaujímavé sú dva rozličné postoje skupiny farizejov
a skupiny hriešnikov. Hriešnici
a mýtnici ho počúvajú, no farizeji šomrú. Často sa pýtam sám
seba, do ktorej skupiny patrím.
Kto je vlastne hriešnik? Ten,
ktorý urobil hriech, prestúpil
príkaz, odmieta lásku Boha. Boh
po ňom napriek tomu túži, miluje ho. Ide mu v ústrety a hľadá
ho. Boh je ten, ktorý hľadá hriešnika. Ako ho môže nájsť? Jedine
tak, že Ho hriešnik počúva a dá
sa mu poznať. Boh sa pýta: „Kde
si, Adam?“ Jedine, ak sa v tichosti ukážeš, tak ťa Boh nachádza.
Jedine, ak neskrývaš svoju hriešnosť a nahotu, môže ťa Pán zachrániť. Bohu na tebe veľmi záleží. Necháva deväťdesiatdeväť
spravodlivých, aby našiel iba
teba, jedného hriešnika. Taký si
dôležitý v jeho očiach. Celé nebo
sa raduje nad jedným hriešnikom. Boh ťa hľadá! On sa vydal
na cestu za tebou. Stačí sa len

ukázať a počúvať. Priznajme si
svoju hriešnosť a počúvajme Ho.

Nežime ako ušomraní farizeji.
Celé nebo sa raduje nad jed-

ným hriešnikom.

(Ján Holubčík SDB)

