Farnosť Dobrého pastiera, www.farnost.solinky.sk,
zilina.solinky@fara.sk, tel. č. 0903 982 777

6.10.2013 nedeľa
27. nedeľa v období cez rok
18.00- adorácia
07. 10. 2013 Pondelok
Ružencovej Panny Márie
6:30;18:00
08. 10. 2013 Utorok
Féria 6:30; 18:00
09. 10. 2013 Streda
Féria6:30; 18:00
10. 10. 2013 Štvrtok
Féria 6:30; 18:00
po večernej sv. omši -adorácia
11. 10. 2013 Piatok
Féria 6:30; 18:00
12. 10. 2013 Sobota
Omša o Panne Márií
7:00
13. 10. 2013 Nedeľa
28. nedeľa v období cez rok
6:30;7:30,9:00;10:30;19:30
18.00- adorácia

* Adorácia je dnes od 18.00h, štvrtok po sv. omši.
* Od októbra býva modlitba posvätného ruženca pred sv.
omšou o 18.00 a to po skupinách. V pondelok – ženy, v utorok –
muži, v stredu birmovanci a miništranti, vo štvrtok – rehoľné
sestry, v piatok – mládež a Erko, v sobotu – Ružencové
spoločenstvo, v nedeľu – kňazi.
* Dnes 6.10. 2013 od 14:00 do 18:00 sa bude konať na farskom
dvore akcia KOŠIAR (Kostol, Škola a Rodina), ktorú po
úspešnom májovom podujatí opäť organizuje Rada školy.
Otcovia si zahrajú futbal za školu, škôlku, cvč Strom a faru, ženy
budú pretekať v skákaní na švihadle, pre deti sú pripravené
súťaže a hry. Občerstvenie je zabezpečené, sponzorské dary,
koláče a dobrovoľníci vítaní.
* Pozývame ženy, ktoré sa starajú o čistotu a upratovanie nášho
chrámu na víkendovú púť do Marianky pri Bratislave od 8. do
10. novembra 2013.Treba sa zapísať v sakristii.
* Sestry Služobníčky Najsvätejšej Panny Márie Nepoškvrnene
počatej, ktoré pôsobia 7. rok v našej farnosti, Vás pozývajú na
púť po stopách svojho zakladateľa bl. Edmunda Bojanowského.
Rok 2014 bude v Poľsku vyhlásený ako rok bl.Edmunda
Bojanowského. Poliaci si tohto vzácneho človeka veľmi ctia. Pri
tejto príležitosti a pri blížiacom sa 200-tom výročí jeho
narodenia nám chcú naše sestry viac priblížiť svojho zakladateľa.
Púť sa bude konať v dňoch 26.-27.10.2013. Navštívime mestá
Gostyň (Svätá hora – Filipíni) - rodisko bl. Edmunda - Grabonóg,
prvú materskú školu tzv. Opatrovňu v Podržeču a druhý deň
Luboň – Čenstochová – Bohumín. Z dôvodu vybavovania
nocľahu a stravovania prosíme záujemcov, aby sa nahlásili, čo
najskôr. Môžete sa zapísať v sakristii, alebo osobne osloviť
sestry.
* Jesenná púť na horu Živčáková pri Turzovke sa uskutoční 19.
a 20. Októbra. Informácie sú na výveske.
* Vzadu sú Katolícke noviny a iné časopisy, aj Naša diecéza.
* Upratovanie kostola tento týždeň má skupina p. Ondrušovej,
ďakujeme predošlej skupine.
* Sponzori na vlak za život do Košíc tento týždeň darovali 10;
20;50;100;200;500 €.
*Birmovanci budú mať spoločné stretnutie v stredu o 18:00 hod.
Oznamy z CVČ
* V pondelok 7.10.13 o 19.00 bude stretnutie rodičov
prvoprijímajúcich detí.
* V utorok 8.10.13 o 19.00 bude stretnutie rodičov
birmovancov.
Ostatné oznamy
V stredu 9. októbra bude od 17.00 hod v kostole na Vlčincoch
prednáška nemeckej sociologicky Gabriele KUBY.
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Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom
vkladania mojich rúk. Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a
rozvahy. Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp
spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha. Maj za vzor zdravých slov to, čo si
počul odo mňa, vo viere a v láske, ktoré sú v Kristovi Ježišovi. Zverený poklad chráň mocou
Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva.
Druhý Timotejov list 1,6-8. 13-14
Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily" (1 Tim 1, 7).
Slovo "sila" sa prekladá z gréckeho slova dynamis a znamená schopnosť, hojnosť, fyzickú silu a
zázrak. Má rovnaký základ ako naše slovo dynamit. Je zaujímavé, že svätý Pavol nepovažuje za
protiklad k tejto "sile", ktorú nám dáva Boh, slabosť či krehkosť, ale bojazlivosť a strach.
Strach oslabuje. Strachom sa z nás stáva korisť pre pokušenie. Strach obmedzuje naše
možnosti, vysáva našu životnú silu a podkopáva našu dôveru v Krista. Ak dovolíme strachu, aby
nám vládol, budeme svoje dni prežívať väčšmi ako petardy, než ako dynamit!
Krič dnes nahlas: "Boh mi dal Ducha sily, nie strachu!" Ak ti v srdci číha strach, vedz, že ti ho
tam nevložil Boh. Vytrhni ho aj s koreňmi! Pomenuj ho. Vrhni naň toľko svetla, koľko len
dokážeš. Odhaľ ho a pozoruj, ako chradne a ako sa vytráca. Nemusíš tomu úplne rozumieť. Len
sa modli, aby sa sila, ktorá ťa drží v područí strachu, zlomila. Potom popros Otca, aby ti
namiesto nej vložil do srdca svoju lásku. Keď sa strach pokúsi o návrat, odolaj mu. Mysli na
pravdu evanjelia - na pravdu o láske tvojho Otca - a pevne sa jej drž
Zapamätaj si: "Dokonalá láska vyháňa strach" (1 Jn 4, 18).
Zotrvávaj teda s Bohom, ktorý je touto dokonalou Láskou.
Dovoľ mu, aby z teba vykorenil strach. Dovoľ mu nazrieť do
tvojho srdca a dotknúť sa všetkého, čo tam máš. Nie si
opustený; dovoľ Bohu, aby ti pomohol prekonať všetky obavy.
Seď potichu vedľa neho a dovoľ mu prihovárať sa ti a naplniť ťa
jeho silou. Boh ťa chce urobiť dynamitom vo svete, posilňuje
ťa, aby si šíril jeho posolstvo slobody a spásy, kamkoľvek
pôjdeš. Pohrúž sa doňho a dovoľ mu vyslobodiť ťa zo všetkých
tvojich obáv a strachu.

