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Farské oznamy
Adorácia bude dnes o 18:00
hod a vo štvrtok po sv. omši.
Od stredy 18.1.–25.1.2017 bude
týždeň za jednotu kresťanov.
V našej farnosti otvárame
od januára 2017 Školu viery a
kresťanského života. Jej cieľom
je upevniť dospelých vo viere, v
ktorej boli pokrstení a postaviť ju
na solídne základy. Bude prebiehať prostredníctvom stretnutí raz
mesačne v sobotu večer. Prihlasovanie prebieha od 2. januára 2017
cez internetovú stránku. Na stolíkoch sú letáčiky, z ktorých sa dozviete viac.

Pozývame na púť do Fatimy v
rámci storočnice fatimského zjavenia, od 27.3-31.3.2017. Cena
púte je 480 € s plnou penziou a
so všetkými poplatkami.
Dnes je farská zbierka, Pán
Boh odplať vašu štedrosť.
Tento týždeň prosíme o upratovanie kostola skupinu pani
Chladnej. Ďakujeme za pomoc
predošlej skupine.
V ponuke je nové číslo Katolíckych novín a iné časopisy.
Saletíni pozývajú rozvedených, ktorí žijú v ďalšom zväzku,
od 10. – 12. februára 2017 na ví-

Kalendár týždňa
kend do Rodinkova. Viac informácií nájdete na nástenke.
Na stolíkoch je v ponuke aj farský kalendár (2,50€/ks).

Oznamy CVČ a ZCŠ:
V utorok 17. januára 2017
o 19:00 hod bude v hale CVČ
stretnutie rodičov detí, ktoré sa
pripravujú na PSP. Účasť rodičov je povinná.
CVČ Strom pozýva deti, ktoré
sa pripravujú na 1. sv. prijímanie, na víkend na chate v termíne 27.1.-29.1.2015. Viac informácií nájdete na nástenke.

List od milujúceho Otca
Dieťa moje,
Ty ma možno nepoznáš, ale Ja
o tebe viem úplne všetko… Viem
o tom, kedy si sadáš a kedy vstávaš… Dobre poznám všetky tvoje cesty… Poznám dokonca aj počet vlasov na tvojej hlave… Stvoril
som ťa na svoj obraz… Vo mne žiješ, hýbeš sa, proste si… Pretože si
mojim potomkom… Poznal som ťa
skôr, než si bol počatý… Vybral som
si ťa, už keď som plánoval Stvorenie… Tvoj život nie je omyl, pretože všetky tvoje dni sú zapísané v
mojej knihe… Ustanovil som presný deň tvojho narodenia a tiež to,
kde budeš žiť… To, ako som ťa stvoril, vzbudzuje bázeň… Utkal som ťa
v lone tvojej matky… A priviedol na
svet v deň tvojho narodenia… Tí,
ktorí ma nepoznajú, si ma nesprávne vysvetľujú… Nie som chladný
ani hnevlivý Boh, ale som dokonalým vyjadrením lásky… Túžim ťa
zahrnúť svojou láskou… Jednoducho preto, že si mojím dieťaťom a
Ja tvojím Otcom… Ponúkam ti viac,
než by ti kedy mohol ponúknuť tvoj
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pozemský Otec… Lebo Ja som dokonalý Otec… Všetko dobré,čo dostávaš, ti dávam Ja… Som ten, ktorý sa o teba vždy postará a naplní
všetky tvoje potreby… Moje plány
pre tvoju budúcnosť boli vždy plné
nádeje… Pretože ťa milujem nekonečnou láskou… Moje myšlienky
o tebe sú nespočítateľné – tak ako
zrnká piesku na morskom brehu…
Jasám a radujem sa z teba… Nikdy
ti neprestanem preukazovať dobro… Pretože si mojím drahocenným vlastníctvom… Z celého srdca
a z celej duše ťa túžim zabezpečiť…
Chcem ti ukázať mocné a úžasné
veci… Keď ma budeš z celého srdca hľadať, nájdeš ma… Raduj sa vo
mne a dám ti všetko, po čom túži
tvoje srdce… Lebo som to Ja, kto
v tebe prebúdza tieto túžby… Môžem pre teba urobiť omnoho viac,
než si dokážeš predstaviť… Pretože
som Ten, kto ťa dokáže najviac povzbudiť… Som tiež Otcom, ktorý ťa
poteší v každom tvojom trápení…
Som ti nablízku, keď máš zlomené srdce… Tak ako sa pastier stará
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o svoju ovečku, tak si ťa aj Ja pritisnem k svojmu srdcu… Jedného dňa
zotriem všetky slzy z tvojich očí… A
zbavím ťa všetkej bolesti, ktorou si
trpel na tejto zemi… Som tvoj Otec
a milujem ťa rovnako, ako svojho syna Ježiša… Cez Ježiša môžeš
spoznať moju lásku k tebe… On je
dokonalým vyjadrením mojej existencie… Prišiel, aby ti dokázal, že
Ja som s tebou, nie proti tebe… A
tiež ti povedať, že nepočítam tvoje hriechy… Ježiš zomrel preto, aby
nás dvoch zmieril… Jeho smrť bola
tým najväčším vyjadrením mojej
lásky k tebe… Vzdal som sa všetkého, čo som miloval, aby som mohol
získať tvoju lásku… Keď príjmeš dar
– môjho Syna Ježiša – získaš mňa…
A už ťa nikdy nič neoddelí od Mojej lásky k tebe… Vráť sa domov a Ja
prichystám tú najväčšiu oslavu, akú
kedy nebo videlo… Vždy som bol
tvojím Otcom a ním aj ostanem…
Moja otázka znie : …Chceš byť mojím dieťaťom? Čakám na teba…
S láskou tvoj Otec, Všemohúci Boh.
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15. 1. 2017
Druhá nedeľa
v období cez rok
6:30, 7:30, 9:00, 10:30, 19:30 h
Adorácia o 18:00 h

V sobotu 21.1.2017 organizujeme
výlet na Hrebienok vo Vysokých
Tatrách do Ľadovej Katedrály.
Bližšie informácie na plagáte.

18. 1. 2017 Streda
Féria
6:30, 18:00 h
19. 1. 2017 Štvrtok
Féria
6:30, 18:00 h
Adorácia po večernej
sv. omši
20. 1. 2017 Piatok
Sv. Šebastiána, mučeníka
Ľubovoľná spomienka
6:30, 18:00 h
21. 1. 2017 Sobota
Sv. Agnesy, panny
a mučenice
Spomienka
7:00 h
22. 1. 2017
Tretia nedeľa
v období cez rok
6:30, 7:30, 9:00, 10:30, 19:30 h
Adorácia o 18:00 h

V utorok 17.1.2017 o 19:00 hod
bude v hale centra CVČ stretnutie
rodičov detí, ktoré sa pripravujú na
Prvé sv. prijímanie.

CVČ Strom pozýva deti,
ktoré sa pripravujú na Prvé
sv. prijímanie, na víkend
na chate v termíne:
27.1.-29.1.2015. Viac
informácií nájdete na nástenke.

LIST SOLINČANOM

16. 1. 2017 Pondelok
Féria
6:30, 18:00 h
17. 1. 2017 Utorok
Sv. Antona, opáta
Spomienka
6:30, 18:00 h
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Zamyslenie na nedeľu
Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Toto je
ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv, ako ja. Ani ja som
ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu.“ Ján vydal svedectvo:
„Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale
ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: „Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je
ten, čo krstí Duchom Svätým.“ A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“ (Jn 1, 29 – 34)
Predstavím si postavu Jána
Krstiteľa. Započúvam sa do jeho
mocného „hromového“ hlasu.
Predstavím si jeho asketickú
tvár a pohľad sústredený na Ježiša. Postavím sa doprostred zástupu a budem pozorne počúvať
to, čo mi hovorí (verše 29-34).
Ján z Božieho vnuknutia neváha nazvať Ježiša „Baránkom
Božím“. Poslucháčov to mohlo

Modlitba uvedomenia
si hodnôt

“

Netúžim, Pane, po tom, aby som
získal celý svet. Veď čo by mi to osožilo, keby som prišiel o svoju dušu,
o svoj najväčší poklad? Ďakujem
Ti za všetky Tvoje dary: za rodičov,
za svoj život, za krásu prírody, za
úsmev detí, za svoju prácu, za každú, aj najmenšiu radosť, čo som v
živote pocítil. Ale vysoko ponad to
všetko dvíham svoje srdce k Tebe v
radostiach i ťažkých skúškach. Ty si
môj cieľ, Tvojmu menu spievam na
chválu a slávu. Teba milujem, Teba
si chcem chrániť ako zreničku oka.
Pomôž mi, Pane! Amen.

zaraziť a šokovať. Dávalo im to
na vedomie, že očakávaný Mesiáš je podobný veľkonočnému
baránkovi, ktorý je vedený na
zabitie.
Pomyslím si, že Ježiš, ktorý ma prevyšuje dôstojnosťou,
túži sa aj v mojom živote zjavovať ako sluha a tichý baránok. Dokážem to prijať? Verím
v hodnotu utrpenia? Poprosím
Ježiša, aby prenikol do hĺbky

O čo prosím?
O hlbokú túžbu
kráčať za tichým a
pokorným Ježišom.

môj život túžbou nasledovať Ho
takého, aký sa mi zjavuje.
Ján vďaka svojej duchovnej
citlivosti spoznáva a uznáva v
Ježišovi Mesiáša (verš 33). Jánova duchovná citlivosť je plodom
jeho života na púšti, v blízkosti

Boha. Tam sa naučil rozoznávať
Jeho hlas a byť mu poslušným.
Čo môžem povedať o úrovni mojej duchovnej citlivosti?
Dokážem rozpoznávať Ježiša v
maličkých, v najjednoduchších
udalostiach dňa?

„A ja som to videl a vydávam svedectvo“ (verš 34). V
skúsenosti viery je rozhodujúce osobné stretnutie s Ježišom.
Budem zotrvávať v Jeho tichej
prítomnosti a opakovať: „Milujem Ťa, Ježišu, tichý Baránok!“.

