LIST SOLINČANOM

Farské oznamy
Adorácia bude dnes o 18:00
hod a vo štvrtok po sv. omši.
Pozývame ženy a mužov,
ktorí sa starajú po celý rok o čistotu nášho chrámu, na spoločné posedenie v nedeľu 12. 2.
2017 večer po adorácii o 19:00
hod. do pastoračnej haly CVČ.
Tešíme sa na vás.
Máme ďalšie pozvanie na víkendovú duchovnú obnovu pre
dospelých z našej farnosti v termíne od 10. -12. 3. 2017. Cena je 58 €
(plná penzia a doprava). Je potrebné sa prihlásiť do 15. 2. 2017.
Dávame do pozornosti

možnosť darovať 2% nášmu
Občianskemu združeniu Dobrý pastier. Tlačivá sú na farskej
stránke a pre fyzické osoby aj na
stolíkoch v kostole.
Tento týždeň prosíme o
upratovanie kostola skupinu
pani Hriníkovej. Ďakujeme za
pomoc predošlej skupine.
V ponuke je nové číslo Katolíckych novín, edícia Viera do
vrecka a iné časopisy.

Oznamy CVČ a ZCŠ:
V sobotu 11. 2. 2017 bude
karneval pre deti v hale CVČ

Kalendár týždňa
od 15:00-17:00 hod. Témou karnevalu sú olympijské hry. Všetky
deti srdečne pozývame. Večer po
karnevale v čase od 19:30-21:30
hod pozývame mladých našej
farnosti na „after party“ do haly
CVČ. Prosíme ochotných rodičov, aby upiekli nejaký koláčik.
Na podnet našich farníkov
vás prosíme, aby ste nepodporovali vonku pred kostolom
ľudí, ktorí pýtajú peniaze. Je to
podvod a súčasť mafie. Videli ich,
ako si zoberú váš milodar a odchádzajú v mercedese. Takýmto
spôsobom im nepomôžeme.

Sv. Pavol Miki

a spoločníci, japonskí mučeníci
Kresťanstvo v Japonsku začal šíriť sv. František Xaverský (1506-1552).
Sprvu sa jeho práci a práci jeho nasledovníkov darilo veľmi dobre. Avšak
v roku 1587 vydal vojenský námestník cisára Taikosama edikt, v ktorom
nariadil zrúcať kostoly, misionárov vypovedal z krajiny a začal prenasledovať
kresťanov. O život prichádzali kňazi, laici, katechéti, deti, všetci, čo sa
nechceli zrieknuť kresťanskej viery. Medzi nich patrí aj sv. Pavol Miki.
Narodil sa v dobre situovanej rodine v japonskom meste Kjótó v roku 1554. Pokrstený bol ako päťročný. Keď mal
dvadsať rokov, vstúpil do jezuitského seminára. Štúdium
latinčiny mu síce nešlo najlepšie, ale zato sa veľmi dobre vyznal v teologickej náuke a
aj v budhistických obyčajoch.
Vedel teda účinne diskutovať
s miestnymi japonskými učencami. Svedčí o tom aj list jezuitského pátra Ribadeneiru,
ktorý píše, že niet horlivejšieho spomedzi bratov ako Pavla. No práve vďaka svojej horlivosti bol 26. decembra 1596
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uväznený v Ósake spolu s ďalšími novicmi. Spolu s inými
bratmi ich potom previezli do

Nagasaki a tam ich 5. februára
1597 ukrižovali. Po ich mučeníckej smrti nastal v Japonsku
veľký rozmach kresťanstva. V
roku 1617 nastalo ďalšie rozsiahle krvavé prenasledovanie
kresťanov a vypovedanie misionárov z krajiny, Cirkev bola
takmer zničená. No keď po
vyše dvesto rokoch prišli misionári opäť do krajiny, našli
v okolí Nagasaki viacero kresťanských skupín, ktoré vytrvali bez kňazov a spojenia s ostatnou Cirkvou. Pavla Mikiho
a jeho dvadsaťpäť spoločníkov
vyhlásil za svätých pápež Pius
IX. v roku 1862.
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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
6. 2. 2017 Pondelok
Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov,
mučeníkov
Spomienka
6:30, 18:00 h
7. 2. 2017 Utorok
Féria
6:30, 18:00 h
8. 2. 2017 Streda
Féria
6:30, 18:00 h
9. 2. 2017 Štvrtok
Féria
6:30, 18:00 h
Adorácia po sv. omši
10. 2. 2017 Piatok
Sv. Školastiky, panny
Spomienka
6:30, 18:00 h
11. 2. 2017Sobota
Preblahoslavenej Panny
Márie Lurdskej
Ľubovoľná spomienka
7:00 h
12. 2. 2017
Šiesta nedeľa v období cez rok
6:30, 7:30, 9:00, 10:30, 19:30 h
Adorácia o 18:00 h

Františkánska
mariánska
antifóna
Svätá Panna Mária, nenarodila sa
tebe podobná medzi ženami celého sveta, dcéra a služobnica najvyššieho Kráľa, nebeského Otca,
Matka nášho najsvätejšieho Pána
Ježiša Krista, nevesta Ducha Svätého; oroduj za nás spolu so svätým Michalom archanjelom, so
všetkými nebeskými mocnosťami
a so všetkými svätými u svojho najsvätejšieho a milovaného
Syna, Pána a Učiteľa.

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

POZVÁNKA!

Pozývame ženy a mužov, ktorí sa
starajú po celý rok o čistotu nášho
chrámu, na spoločné posedenie v
nedeľu 12. 2. 2017 večer po adorácii
o 19:00 hod. do pastoračnej haly CVČ.

V sobotu 11. 2. 2017

KARNEVAL
pre deti v hale CVČ od 15:0017:00 hod. Témou karnevalu
sú olympijské hry.
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Zamyslenie na nedeľu
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len
ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť.
Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech
tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na
nebesiach.“ (Mt 5,13-16)
Politicky korektné
Svetlo patrí k najstarším prírodným symbolom, ktoré naznačovali prítomnosť božstva a
jeho silu. Niečo, čo svieti v temnotách a hreje tam, kde je chlad.
Pre človeka sa stal oheň jednou
z najpotrebnejších skutočností pre každodenný život: dáva
teplo, dáva svetlo, prináša potešenie a radosť, vytvára atmosféru pokoja a romantiky. Svojimi vlastnosťami očisťuje. Aj
preto, pre kresťanskú kultúru sa
stal symbolom paradoxov: života a smrti, lásky a očistenia, rastu i ubúdania. To pripomínajú
veľkonočné obrady, keď na Bielu
sobotu začínajú obradom svetla.
Dnešné evanjelium nám ponúka symbol svetla ako symbol
rozdávajúceho života. Kristus
pripodobňuje učeníka ku zažatej
sviece, postavenej na svietnik,
aby prinášala svetlo do priestoru
miestnosti. Ale môže učeník prinášať svetlo, ak to svetlo nemá v
sebe? Tým svetlom je sám Kristus, ktorého učeník prijal. Teda
je povolaný vo svojom skromnom a pokornom živote vydávať
svedectvo Kristovi. Jeho životným zameraným nie je byť “dobrým chlapcom” alebo človekom,

ktorý má “zachrániť svet”. Svet
toto nepotrebuje, svet je už spasený. Ale ľudia a svet o tom nevedia - a tak úlohou nasledovníkov Krista je priniesť ľuďom toto
posolstvo.
Najväčšou drámou dnešnej
doby nie je to, že nám - kresťa-

nom iní znemožňujú svietiť. A
že sa správajú ako hlupáci, ktorí Kristových učeníkov žiariacich
radosťou a nadšením prikrývajú pod mericu. Neuvedomujúc si
vôbec, že zdravý a milujúci učeník môže byť nesmiernym prínosom pre tento smutný a egocen-

trický svet, v ktorom žijú. Otázka
skôr spočíva, či my kresťania nesieme v sebe Svetlo - Krista? Či
nežijeme kresťanstvo bez Krista,
náboženstvo bez viery, kult bez
slávenia? Ohlasujúc kresťanstvo
“politicky korektné” ale duchom
prázdne?

