Farnosť Dobrého pastiera, www.farnost.solinky.sk,
zilina.solinky@fara.sk, tel. č. 0903 982 777
* Adorácia s posvätným ružencom je dnes od 18.00 h, v
stredu celodenná.

28. 10. 2013 Pondelok
Sv. Šimona a Júdu,
apoštolov,spomienka
6:30;18:00
29. 10. 2013 Utorok
Féria 6:30; 18:00
30. 10.2013 Streda
Féria 6:30; 18:00
31 10.2013 Štvrtok
Féria 6:30; 18:00
01. 11. 2013 Piatok Slávnosť
všetkých svätých
– prikázaný sviatok
6:30;9:00;10:30;19:30
02. 11. 2013 Sobota Spomienka
na všetkých verných zos. Dušičky
7:00; 9.00; 10.00
03. 10. 2013 Nedeľa
31. nedeľa v období cez rok
6:30;7:30,9:00;10:30;19:30
18.00-adorácia
Oznamy z CVČ
* Pozývame mladých na adventnú
duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční
15.-17.11.2013. Záujemcovia sa
môžu prihlásiť v kancelárii centra do
8.11.2013.
* Pozývame Vás na Katarínsku zábavu
23.11.13. Lístky bude možnosť si
kúpiť v CVČ Strom alebo v zákristií.

* V piatok na slávnosť Všetkých svätých budú sv. omše
6.30;9.00;10.30;19.30. O 7.30 nebude. Pobožnosť za
zosnulých bude v kostole o 18.00 h.
*
Tento týždeň je 1. piatok, spovedať budeme
nasledovne: pondelok – stredu od 17.00, štvrtok 16.00,
piatok pri sv. omšiach. Ku chorým prídeme vo štvrtok ráno
od 9.00, nie v piatok, lebo je už Slávnosť všetkých svätých.
Deti a mládež zvlášť nespovedáme, využite čas, ktorý je
vyhlásený pre všetkých.
* V tomto týždni Vás pozývame pomôcť dušiam v očistci,
kedy môžeme získať úplne odpustky v prospech
zosnulých. Veriaci, ktorí 1. a 2.11. sa zúčastní sv. omše, sv.
prijímania, pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha, môže
získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v
očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu je potrebné
vzbudiť si úmysel plnomocných odpustkov a pomodliť sa na
úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas, Sláva Otcu). A treba
vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu. Odpustky pre duše
je možnoť získať až do 8. 11. za obvyklých podmienok.
* Dnes, ale aj počas týždňa prebieha v našom kostole
projekt „Sviečka za nenarodené deti“. Zakúpením sviečky,
ktorá stojí 1€, podporíte aktivity Fóra života zamerané na
ochranu života a rodiny. Zároveň 2.11.2011 od 18.00 h.
môžeme zapáliť do okna sviečku, a tým sa zapojíme do
kampane ochrany života nenarodených detí.
* Dňa 2.11. (sobota) o 19.00 sa stretneme pred hlavným
vchodom kostola a pôjdeme spoločne k hniezdu záchrany
Žilinskej nemocnice, kde sa krátko pomodlíme. Pozývame
všetkých ľudí, ktorí chcú aj takýmto spôsobom vyjadriť úctu
k životu. Pozývajú Vás vaši eRkári.
* Pozývame Vás do spolupráce na propagácií projektu
Godzone Tour 2013, ktorý bude organizovaný v 6 mestách
Slovenska v rámci Týždňa cirkvi pre mládež. Tour je
zastrešený Združením kresťanských spoločenstiev mládeže
a radou pre mládež a univerzity KBS. Tour sa koná v týždni
od 11.11. 2013 do 16.11.2013. Pre Žilinskú diecézu je
najbližšie Považská Bystrica, kde sa Tour uskutoční dňa
13.11.2013 v Mestskej športovej hale.
* Ak ešte máte doma staré slovenské koruny, zvlášť mince,
ktoré sa dajú vymeniť len do 1.1.2014, môžete ich vhodiť v
kostole do pokladničiek, okrem 10 a 20 haliernikov.
* Upratovanie kostola tento týždeň má skupina p. Takáčovej,
ďakujeme predošlej skupine.
* Vzadu sú Katolícke noviny, kde je článok o zvykoch a
tradíciách, ktoré na slovenskom vidieku v minulosti súviseli
s páračkami peria. A pre mladých recept, ako sa vedieť
efektívne naučiť.
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Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal toto podobenstvo: „Dvaja
ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v
sebe modlil: „Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci
alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.“
Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: „Bože,
buď milostivý mne hriešnemu.“ Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten.
Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ Lk 18,9-14
"Bože, buď milostivý mne, hriešnemu" (Lk 18, 13).
Predstav si scénu, ktorú Ježiš načrtol v tomto podobenstve: Vzadu v chráme za všetkými
ľuďmi stojí mýtnik so sklopenými očami. Je si veľmi dobre vedomý svojej nehodnosti
a naplnený ľútosťou hľadá odpustenie a pokoj v Bohu. Pred ním stojí farizej, pravidelný
návštevník chrámu. Je očividne spokojný sám so sebou, pričom automaticky predpokladá,
že je s ním spokojný aj Boh. Predkladá mu svoju modlitbu a zoznam dosiahnutých úspechov. Ďakuje
Bohu, že ho jeho práca vyvyšuje nad ostatných - obzvlášť nad toho úbohého človeka, čo stojí za ním.Ježiš
však povedal, že to bol práve mýtnik, čo odišiel domov ospravedlnený (Lk 18, 14). Čo ho tak potešilo na
tomto človeku s takým nízkym postavením?Raz, keď Ježiša kritizovali za to, že jedáva s "mýtnikmi a
hriešnikmi", povedal, že neprišiel liečiť zdravých, ale chorých (Lk 5, 31 - 32). Duchovne živorí,
samozrejme, každý a každý aj potrebuje Ježišovu pomoc. Avšak len tí, čo majú pokorné srdce, vidia a
chápu, že jeho pomoc potrebujú. Ľudia ako farizej sa pokladajú za zdravých - a to svojím vlastným úsilím!
Hrozí im nebezpečenstvo, že budú odsúdení, pretože veria, že majú právo na Božiu priazeň. Nechápu,
že sami potrebujú duchovnú pomoc, a preto nevidia ani to, že potrebujú Božiu milosť a milosrdenstvo. A
čo ty? Pokladáš sa za milovaného Bohom a obklopeného jeho milosťou, o ktorej zároveň vieš, že ju veľmi
potrebuješ? Zakúšaš úľavu, keď nemusíš Bohu dennodenne dokazovať svoju dobrotu? Radšej dôveruj
Ježišovej láske a milosrdenstvu než svojej vlastnej dobrote - to je tajomstvo, ktoré sa ukrýva za
Pavlovými slovami: "Keď som slabý, vtedy som silný" (2 Kor 12, 10). Dovoľ dnes pri svätej omši Duchu
Svätému, aby ťa naplnil Božím milosrdenstvom. Čo najúprimnejšie si priznaj, že potrebuješ pomoc, a
dôveruj, že Boh ťa s veľkým potešením vyzdvihne a pošle domov "ospravedlneného"!že, buď milostivý
mne, hriešnemu" (Lk 18, 13). Predstav si scénu, ktorú Ježiš načrtol v tomto podobenstve: Vzadu v chráme
za všetkými ľuďmi stojí mýtnik so sklopenými očami. Je si veľmi dobre vedomý svojej nehodnosti a
naplnený ľútosťou hľadá odpustenie a pokoj v Bohu. Pred ním stojí farizej, pravidelný návštevník chrámu.
Je očividne spokojný sám so sebou, pričom automaticky predpokladá, že je s ním spokojný aj Boh.
Predkladá mu svoju modlitbu a zoznam dosiahnutých úspechov. Ďakuje Bohu, že ho jeho práca vyvyšuje
nad ostatných - obzvlášť nad toho úbohého človeka, čo stojí za ním.Ježiš však povedal, že to bol práve
mýtnik, čo odišiel domov ospravedlnený (Lk 18, 14). Čo ho tak potešilo na tomto človeku s takým
nízkym postavením? Raz, keď Ježiša kritizovali za to, že jedáva s "mýtnikmi a hriešnikmi", povedal, že
neprišiel liečiť zdravých, ale chorých (Lk 5, 31 - 32). Duchovne živorí, samozrejme, každý a každý aj
potrebuje Ježišovu pomoc. Avšak len tí, čo majú pokorné srdce, vidia a chápu, že jeho pomoc potrebujú.
Ľudia ako farizej sa pokladajú za zdravých - a to svojím vlastným úsilím! Hrozí im nebezpečenstvo, že
budú odsúdení, pretože veria, že majú právo na Božiu priazeň. Nechápu, že sami potrebujú duchovnú
pomoc, a preto nevidia ani to, že potrebujú Božiu milosť a milosrdenstvo. A čo ty? Pokladáš sa za
milovaného Bohom a obklopeného jeho milosťou, o ktorej zároveň vieš, že ju veľmi potrebuješ? Zakúšaš
úľavu, keď nemusíš Bohu dennodenne dokazovať svoju dobrotu? Radšej dôveruj Ježišovej láske a
milosrdenstvu než svojej vlastnej dobrote - to je tajomstvo, ktoré sa ukrýva za Pavlovými slovami: "Keď
som slabý, vtedy som silný" (2 Kor 12, 10). Dovoľ dnes pri svätej omši Duchu Svätému, aby ťa naplnil
Božím milosrdenstvom. Čo najúprimnejšie si priznaj, že potrebuješ pomoc, a dôveruj, že Boh ťa s veľkým
potešením vyzdvihne a pošle domov "ospravedlneného"!

Zmiluj sa nado mnou, ó, Bože, pretože ťa potrebujem. Vidím svoj hriech a chcem sa s ním
raz navždy vysporiadať. Očisti ma, Pane, aby som mohol plniť tvoju vôľu. Milujem ťa.

5. novembra privítame v našej farnosti hostí...
Kardinál McCarrick a biskup Cupich z biskupskej konferencie USA z
Washingtonu, navštívia Slovensko, konkrétne KBS v Bratislave a pri tejto príležitosti
chcú navštíviť aj našu farnosť z dôvodu, že projekty, ktoré v našej farnosti podporili sú
jedni z najlepších na Slovensku. Týka sa to týchto projektov:
v roku 2003 -20 000.- na výstavbu pastoračného centra
32 000.- na počítače a vybavenie školy
15 786.- OZ Dobrý pastier - Zariadenie školy
46 328.- dostavba štvrtého nadzemného podlažia školy.
Spolu sme dostali od Konferencie biskupov USA 114 114.- USD.
Táto návšteva by sa uskutočí 5. novembra večer pri sv. omši, kde sa potom chcú
stretnúť s naším farským spoločenstvom. Srdečné Vás pozývame na toto milé stretnutie.
CHCEME VÁM PREDSTAVIŤ NAŠICH HOSTÍ:

Zakladateľ podvýboru na pomoc cirkvi v strednej a
východnej Európe pri Biskupskej konferencii USA
Kardinál Theodore Edgar McCarrick sa narodil v New
Yorku dňa 07.7.1930.
František kardinál Spellman ho vysvätil za kňaza 31.
mája 1958 v New Yorku.
V roku 1977 pápež Pavol VI. menoval McCarricka za
pomocného biskupa v New Yorku.
V roku 1981 ho pápež Ján Pavol II. menoval za prvého
biskupa novovytvorenej diecézy v New Jersey. Od roku
1986 až do svojho vymenovania do arcidiecézy vo
Washingtone slúžil ako štvrtý arcibiskup Newarku.
V roku 1986 a znovu v roku 1992 americká konferencia
katolíckych biskupov (USCCB) zvolila vtedajšieho
arcibiskupa McCarricka za hlavu výboru pre migráciu.
V roku 1992 bol tiež menovaný do čela výboru pre
pomoc Cirkvi v strednej a východnej Európe a v roku
1996 ako predseda Výboru pre medzinárodnú politiku.
Navštívil mnoho štátov ako obhajca ľudských práv.
Medzi ne patrí Čína, Kuba, Irán, Vietnam, Filipíny,
Saudská Arábia, Južná Kórea, Rwanda a Burundi. Tiež
cestoval po východnej Európe a Strednej Amerike.
2. januára 2001 bol menovaný ako arcibiskup
Washingtonu až do 16.mája 2006.
21. februára 2001 bol povýšený do kolégia kardinálov
pápežom Jánom Pavlom II.

Cestoval
do oblastí postihnutých
veľkými prírodnými katastrofami, aby
zabezpečil ľuďom v núdzi pomoc a
priniesol modlitbu a finančnú podporu.
Kardinál McCarrick bol jedným zo 115
kardinálov , ktorí sa zúčastnili konkláve,
ktoré zvolilo pápeža Benedikta XVI. ako
nástupcu pápeža Jána Pavla II. v apríli
2005.
Kardinál McCarrick hovorí piatimi
jazykmi: anglicky, francúzsky, nemecky,
taliansky a španielsky.

Predseda podvýboru na pomoc
cirkvi v strednej a východnej
Európe pri Biskupskej konferencii
USA
Narodený 19, marca 1949 v Omahe,
štáte Nebraska. Za kňaza vysvätený
16 augusta 1975.
Kaplán, St Margaret Mary Parish,
Omaha;

Riaditeľ Úradu pre bohoslužbu, Arcibiskupstvo Omaha,
Predseda Komisie pre mládež, 1978-1981
Ďalšie pastoračné menovania, poverenia:
Tajomník, apoštolskej nunciatúry, Washington, DC 1981-1987
Farár, St Mary Parish, Bellevue, 1987-1989
Rektor Pápežskej akadémie Josephinum, Columbus, Ohio 1989-1996
Farár, St Robert Bellarmino Parish, Omaha, 1997-1998
Biskup diecézy Rapid City, 1998-2010; Biskup diecézy Spokane, 2010
Členstvo :
USCCB Komunikačný výbor , 1999 - 2003 , poradný výbor , 2004 - 2006
USCCB Ad Hoc výbor pre rodených amerických katolíkov , 1999 - 2003
USCCB , Výbor pre mládež , 2000 - 2003
Konzultant , USCCB Ad Hoc výboru na dohliadanie na využitie katechizmu , 1999 USCCB Výbor pre liturgiu , 1999 - 2007
Saint Paul Seminár , University of St Thomas , správna rada , 1999 -2009
USCCB Výbor pre liturgiu, 2000 - 2005
USCCB Ad Hoc Výbor pre preklad Písma , 2002 USCCB Ad Hoc Výbor pre sexuálne zneužívanie , 2002 - 2005
USCCB Výbor pre domácu politiku , 2003 - 2004
USCCB Výbor pre povolania , predseda , 2004 - 2007
Apoštolský vizitátor na seminároch , 2005-2006
Národné Pastoračné Life Center predstavenstvo , 2006 USCCB Výbor pre ochranu detí a mládeže 2005 - 2006 ,
2009 - USCCB Predseda podvýboru pre cirkev v strednej a východnej Európe

utorok 5. november 2013, sv. omša o 18.00 hod.

