LIST SOLINČANOM

Farské oznamy
Adorácia bude dnes o 18:00
hod, v stredu celodenná, vo
štvrtok a piatok po sv. omši.
Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme: pondelok – stredu od 17:00,
štvrtok od 16:00, piatok od 15:00
hod. V piatok spovedáme chorých bývajúcich na sídlisku od
9:00 hod. Sv. omša na prvý piatok bude aj o 16:30 hod. V sobotu bude fatimská pobožnosť.
Vo štvrtok je sviatok Obetovania Pána – Hromnice. Pri
každej sv. omši budeme požehnávať „hromničné sviece“, svätá

omša bude aj o 16:30 hod.
V piatok je spomienka na
sv. Blažeja, preto budeme po
sv. omši udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla. Sv. omša
bude aj o 16:30 hod.
Tento týždeň prosíme o
upratovanie kostola skupinu
pani Hrozovej. Ďakujeme za
pomoc predošlej skupine.
V ponuke je nové číslo Katolíckych novín a iné časopisy.
Dary na kostol: 80 €.
Dávame do pozornosti možnosť darovať 2% nášmu Občianskemu združeniu Dobrý pastier.

Kalendár týždňa
Tlačivá sú na farskej stránke, pre
fyzické osoby aj na stolíkoch v
kostole.

Oznamy CVČ a ZCŠ:
V sobotu 4. 2. 2017, cez polročné prázdniny, pozývame
mladých na lyžovačku s pánom kaplánom Michalom do
Valčianskej doliny. Zapísať sa
môžete v kancelárii CVČ do stredy 1. februára. Odchod je ráno o
7:30 hod od CVČ. Cena s cestovným a skipassom pre dospelých
je 25 € a pre žiakov základnej,
strednej a vysokej školy 13 €.

Sv. Blažej, biskup a mučeník
Patrón otorinolaryngolóv (ušných, nosových a krčných lekárov), muzikantov
na dychové nástroje, obchodníkov s vlnou, krajčírov, obuvníkov, klobučníkov,
tkáčov, garbiarov, pekárov, mlynárov, murárov, štukatérov, kamenárov,
výrobcov mydla, voskárov, nočných strážcov; domácich zvierat; pre dobrú
spoveď; proti bolestiam hrdla, kašľu, proti ochoreniam hrtanu, proti záškrtu,
proti ochoreniam močového mechúra, pri nadúvanie, krvácaní, pri vredoch,
kolike, pri bolestiach zubov, pri more.
Život sv. Blažeja bol opísaný veľmi neskoro po jeho smrti.
Je to napísané skôr formou legendy, fakty sú teda nezaručené. Podľa nej bol Blažej nielen
biskupom v Sebaste v Arménsku (dnes Sivas v Turecku), ale
aj lekárom. Spoluvládcovia cisára Konštantína, ktorý dal kresťanom slobodu, ju nerešpektovali a prenasledovali kresťanov
ďalej. Kvôli tomu sa aj biskup
Blažej utiahol do skalnej jaskyne. Legenda hovorí, že keď poľovníci usporiadali lov, zvieratá utekali jedným smerom, a to
práve k jaskyni biskupa Blažeja, ktorý tam žil ako pustovník,
jedinou spoločnosťou mu boli
zvieratá. Poľovníci ho takto ob-
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javili a udali. Vladár vydal rozkaz, aby ho priviedli pred súd.
Námestník Agrikolas ho vyzval,
aby obetoval modlám. Keď to
nespravil, sudca ho dal priviazať

k stĺpu a bičovať. Potom ho odvliekli do väzenia a v r. 316 odsúdili na smrť.
Nezaručená povesť rozpráva,
že jedna vdova s plačom priniesla k Blažejovi svoje dieťa, ktorému zostala trčať v hrdle rybia
kosť, a prosila ho o pomoc. Blažej sa vrúcne pomodlil, požehnal dieťa a chlapec sa uzdravil.
Po jeho smrti sa tiež diali zázraky uzdravenia. Vyvinula sa tradícia, že na sviatok sv. Blažeja
(3. februára) sa udeľuje požehnanie sv. Blažeja – požehnanie
hrdla. Sv. Blažej patril medzi
štrnástich pomocníkov v núdzi.
Je veľmi uctievaný. Len v samotnom Ríme je päť kostolov zasvätených práve tomuto svätcovi.
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29. 1. 2017
Štvrtá nedeľa v období cez rok
6:30, 7:30, 9:00, 10:30, 19:30 h
Adorácia o 18:00 h
30. 1. 2017 Pondelok
Féria
6:30, 18:00 h
31. 1. 2017 Utorok
Sv. Jána Bosca, kňaza
Spomienka
6:30, 18:00 h
1. 2. 2017 Streda
Féria
6:30, 18:00 h
Celodenná adorácia
2. 2. 2017 Štvrtok
Obetovanie Pána - Hromnice
Sviatok
6:30, 16:30, 18:00 h
Adorácia po večernej sv. omši
3. 2. 2017 Piatok
Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Ľubovoľná spomienka
6:30, 16:30, 18:00 h
Adorácia a svätoblažejské požehnanie
4. 2. 2017 Sobota
Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka
7:00 h
Fatimská sobota
5. 2. 2017
Piata nedeľa v období cez rok
6:30, 7:30, 9:00, 10:30, 19:30 h
Adorácia o 18:00 h

Poklona
Kristovmu
krížu
Svätý a dôstojný kríž, drahé drevo, predivné znamenie, na ktorom
Pán Ježiš svojou smrťou premohol
smrť, hriech a diabla a svojou krvou vykúpil svet – ty si cennejší
nad všetky drevá cédrovej hory,
lebo na tebe visel Život sveta, na
tebe zvíťazil Ježiš Kristus a na
tebe si podmanil svet svojou smrťou. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svet vykúpil
svojím svätým krížom.

Saletíni pozývajú rozvedených,
ktorí žijú v ďalšom zväzku,
od 10. – 12. februára 2017 na
víkend do Rodinkova. Viac
informácií nájdete na nástenke.

LYŽOVAČKA!
Pozývame mladých na lyžovačku
s pánom kaplánom Michalom do
Valčianskej doliny. Viac informácií
vo farských oznamoch.

Vo štvrtok je sviatok

Obetovania Pána,
Hromnice.

Pri každej sv. omši budeme
požehnávať „hromničné sviece“,
svätá omša bude aj o 16:30 hod.
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Zamyslenie na nedeľu
Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril
ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci,
lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní
po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú
volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo
hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“ (Mt 5,1-11)
Ide tu o ľudí, ktorí hľadajú
opravdivú spravodlivosť a opravdivé dobro. Sú to ľudia túžob. Túžia po dobre. Neudúšajú v sebe
ten nepokoj srdca, ktorý človeka
vedie k tomu, čo je väčšie, lepšie,
krajšie. Ten nepokoj – tú túžbu si nenechajú nikým a ničím udusiť. Dokonca sú schopní zlomiť aj

“

 Blahoslavení
lační a smädní po
spravodlivosti, lebo
oni budú nasýtení

tzv. diktatúru zvykov. Najmä tých
zlých samozrejme. /Prekonávajú aj to, čo je akoby zabehnuté,
ale v skutočnosti zlé – sú nespokojní a chcú urobiť svet spravodlivejším, ľudskejším./ Poznáte
tie frázy – tu to takto fungovalo vždy... Všetci kradnú, tak čo...
Ale lační po spravodlivosti sa pýtajú – nie ako to robia všetci, ale
ako chce Boh, aby sme to robili,

aby to bolo dobré a správne. To je
tá túžba po spravodlivosti. A Ježiš sľubuje, že táto ich – verím, že
aj naša - túžba bude raz iste nasýtená.
A ešte jeden detail – tí, ktorí sú lační a smädní po spravodlivosti – túžia aj po pravde. A

pravdou – skutočnou pravdou
je Ježiš a Jeho učenie – teda tí,
ktorí sú lační po spravodlivosti,
pravde, sú lační po Kristovi. Potvrdzuje to aj výrok Edity Steinovej: „Kto poctivo a vášnivo
hľadá pravdu, ten je na ceste ku
Kristovi.“

Tým, ktorí sa ho vydajú hľadať, sa on sám dá nájsť. „Hľadajte
a nájdete.“ Aj o týchto ľuďoch teda
hovorí toto blahoslavenstvo – o
takomto smäde a hlade, ktorý je
blažený, pretože vedie ľudí k Bohu,
ku Kristovi, a tak otvára ich srdcia i
celý svet pre Božie kráľovstvo.

