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

15.12. 2013 nedeľa
3. adventná nedeľa
- Misijný deň detí
18:00 adorácia
16. 12. 2013 pondelok- Féria
6:00 - rorátna sv. omša
18:00
17. 12. 2013 utorok - Féria
6:00 - rorátna sv. omša
18:00
18. 12. 2013 streda- Féria
6:00- rorátna sv. omša
18:00
19. 12. 2013 štvrtok- Féria
6:00 - rorátna sv. omša
18:00
20. 12. 2013 piatok- Féria
6:00 - rorátna sv. omša
18:00
21.12.2013 Sobota- Féria
6:00 - rorátna sv. omša
22. 12. 2013 nedeľa
4. adventná nedeľa
6:30;7:30,9:00;10:30;19:30
Spoveď pre farnosť
od 14:00 – 17:00
18:00 – adorácia

* Počas celého adventu vás pozývame na rorátne sv. omše
o 6.00 hod. Zvlášť pozývame deti a mládež. Treba si priniesť
kahanec.
Vianočné spovedanie: penzión 16.12. o 16.00; detí,
*
mládež a birmovanci 17.12. od 15.00; dospelí vo farnosti 22.
12. od 14.00 do 17.00 hod.
* Upratovanie kostola má tento týždeň skupina p.
Bohušíkovej, ďakujeme predošlej skupine. Zároveň
pozývame na veľké vianočné upratovanie kostola, ktoré
bude v sobotu 21.12. od 9.00 hod. Veríme, že sa nebudete
spoliehať na svojho suseda. Vďaka.
* Nové číslo Katolíckych novín prináša článok o zosnulom
africkom prezidentovi Nelsonovi Mandelovi, veľkom
bojovníkovi za práva ľudí. Ďalej je tam článok o pohostinnosti
ako čnosti, ktorá boháčom káže vidieť lazarov.
*
Pozývame vás počas celého adventu prispieť do
pokladničky po každej rorátnej sv. omši na Filipíny.
*
Je možnosť zakúpiť náš farský kalendár - stolový aj
nástenný, cena 3 €.
* Farská charita pozýva seniorov na stretnutie, ktoré bude
dnes 15.12.2013 o 15.30 v hale pastoračného centra. Na
tomto podujatí vystúpi detský tanečný krúžok Stromček a
bude sa aj súťažiť o najchutnejšie vianočné pečivo. Zároveň
charita zbiera staré recepty a použité poštové známky, ktoré
môžete vhadzovať do krabice pri hlavnom vchode do kostola.
Bližšie informácie sú na plagáte.
Oznamy CVČ.
Vo štvrtok a v piatok 26. a 27.12.2013 budú vyslaní
*
koledníci Dobrej noviny do rodín. Zapísať sa môžete počas
adventu v sakristii.
*
Počas vianočných prázdnin pripravujeme rôzne
aktivity pre deti a mládež: spoločenské večery s rôznymi
hrami a súťažami, premietanie filmu, caltettový turnaj,chatu
pre deti, volejbalový turnaj, výlet do Aquaparku, turistiku a
iné. O všetkých pripravovaných aktivitách sú bližšie
informácie na plagátoch.
CVČ Strom bude zatvorené v dňoch: 24.12., 25.12.,
31.12.2013, 1.1.2014.
* Máme ponuku pre mladých na letné prázdniny:
Od 4.7. do 18.7. pozývame mladých na púť do Santiaga de
Compostella so zaujímavým programom a zastávkami vo
viacerých mestách Európy a tiež pobyt pri mori. Cena pre
mladých je 355 € a pre dospelých 400 €. Rodičia, môže to byť
aj vianočný darček pre vášho birmovanca alebo mladého.
Ostatné oznamy
* Je možnosť zakúpiť si audio Denníček sv. Faustíny na
troch CD, cena je 8 €. Je to vhodný darček pre vašich blízkych
pod vianočný stromček.

Ročník V

Číslo 15

15.12.2013

Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových
skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať
sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo, máme čakať
iného?“ Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte
Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí
chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi
vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A
blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“ Keď
odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi:
„Čo ste vyšli na púšť vidieť?
Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do
jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo
ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! Lebo to o ňom je
napísané: „Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tváro
a on pripraví cestu pred tebou.“ Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo
ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve
menší, je väčší ako on. Mt 11,2-11
"Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte" (Mt 11, 4).
Ján Krstiteľ žil na rozhraní Starého a Nového zákona. V jeho osobe kulminujú stáročia
proroctiev a očakávania. Bol posledným z prorokov, ktorý ohlasoval Ježišov príchod, a
zároveň aj prvým svedkom jeho prítomnosti vo svete, keď pri navštívení Panny Márie
poskočil od radosti v lone svojej matky Alžbety (Lk 1, 41). Cirkev si Jána uctieva mnohými
menami, ktoré odzrkadľujú jeho vernosť, s akou sa ujal svojej úlohy premostenia Starého a
Nového zákona: Svedok Pánov, Koruna prorokov, Predchodca Vykupiteľa, Posol Mesiáša,
Služobník Slova. Áno, Ján bol naozaj veľkým Božím mužom. Bol však aj obyčajným
človekom. V dnešnom evanjeliu čítame, ako sa Ján tesne pred svojou smrťou ešte pýta
Ježiša, či je on tým prisľúbeným Mesiášom. Ak je ale Ježiš tým vyvoleným, prečo je Ján,
jeho príbuzný a ohlasovateľ, vo väzení a čaká na takmer istú popravu? Ježiš na Jánove
pochybnosti odpovedá výpočtom nespochybniteľných faktov o svojom účinkovaní: "Slepí
vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú" - plní sa všetko, čo
bolo o ňom predpovedané (Mt 11, 4 - 5; Iz 35, 5 - 6). Ježiš povzbudzuje Jána, aby sa tejto
pravdy pevne pridŕžal a nevzdával sa nádeje. Ako sa len niekedy podobáme Jánovi!
Každému z nás sa už neraz stalo, že sme pochybovali o Božej láske a starostlivosti o nás
alebo sme si neboli istí, či máme alebo nemáme nasledovať Pána. A Ježiš nám odpovedá
presne tak ako Jánovi: "Obzri sa späť na svoj život. Pripomeň si tie nádherné veci, ktoré si
videl, ako Pán robí. Drž sa pevne svojej viery, aj keď ti niekedy nedáva celkom zmysel.
Napokon budeš aj ty ospravodlivený." Spomeň si, že Ježiš hovoril o Jánovi, aj napriek jeho
pochybnostiam, vždy veľmi pekne: "Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší
ako Ján Krstiteľ" (Mt 11, 11). A keď pevne zotrváme vo viere, aj z nás bude mať takú veľkú
radosť!
Ďakujem ti, Pane Ježišu, že si mi zjavil seba samého. Verím v teba,
Mesiáš a Spasiteľ môj. Pomôž mi pevne sa ťa držať.
Izaiáš 35, 1 - 6b. 10; Žalm 146, 6c - 10; Jakubov list 5, 7 - 10

