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

16. 02. 2014 nedeľa
6. Nedeľa v cezročnom
období
6:30;7:30,9:00;10:30;19:30
18:00 – adorácia
17. 02. 2014 pondelok
Féria
6:30; 18:00
18. 02. 2014 utorok
Féria
6:30, 18:00
19. 02. 2014 streda
Féria
6:30; 18:00
20. 02. 2014 štvrtok
Féria
6:30; 18:00
21. 02. 2014 piatok
Féria
6:30, 18:00
22. 02. 2014 sobota
Katedra sv. Petra, apoštola
7:00
23. 02. 2014 nedeľa
7. Nedeľa v cezročnom
období
6:30;7:30,9:00;10:30;19:30
18:00 – adorácia

*
Farská charita pripravuje pre seniorov fašiangové
posedenie s kultúrnym programom, občerstvením a hudbou.
Vystúpi aj známa ľudová rozprávačka z 0ščadnice so svojou
speváckou skupinou. Podujatie sa bude konať túto nedeľu 16.
februára o 15.30 v hale CVČ.
*
V sobotu 22.02.14 príjmu sviatosť manželstva pri sv.
omši o 15.00 hod Alžbeta Badžgoňová a Marián Chválnik.
* Dnešnú nedeľu je mesačná farská zbierka.
* Tento týždeň upratuje skupina p. Novosadovej, ďakujeme
predošlej skupine.
Oznamy CVČ
* Je možnosť darovať 2% z odvedenej dane pre naše
občianske združenie Dobrý pastier. Z tohto podporujeme
aktivity s mladými, dospelými i v našej škole a v CVČ.
Postup pri podávaní 2% nájdete na internetovej stránke.
* Dávame na vedomie rodičom i deťom, že prevádzka
CVČ STROM je od 1. februára 2014 obmedzená z dôvodu
veľkého poníženia finančných prostriedkov z Mesta Žilina.
Veľmi neradi pristupujeme k tomuto kroku, ale dúfame, že
kompetentní prehodnotia situáciu a budú ju riešiť.
Zmeny: Centrum je otvorené počas pracovných dní od 14,00
do 17,00 hod. Herňa je večer v pondelok a v stredu úplne
zatvorená.Veríme, že toto riešenie bude dočasné, že
nebudeme musieť pristúpiť k väčšiemu obmedzeniu. Ak nám
chcete pomôcť zachovať činnosť centra, môžete to urobiť aj
darovaním 2% z daní, za čo vám vopred ďakujeme.
* Máme ponuku pre mladých aj dospelých na letné
prázdniny. Od 4.7. do 18.7. pozývame na púť do Santiaga de
Compostella, so zaujímavým programom po viacerých
mestách Európy a pobytom pri mori. Cena pre mladých
– študentov je 355 € a dospelých 400 €. Nahlásiť sa treba do
konca februára.
Ostatné oznamy
* V rámci Národného týždňa manželstva, ktorého cieľom je
povzbudiť k hlbšej a zrelšej manželskej láske, pozývame
manželov a snúbencov na prednášku v pondelok 17.
februára o 17.30 hod s témou „Prečo a ako má muž
milovať ženu“. Prednáška sa uskutoční v diecéznom centre
Comunio v Žiline. Predpokladaná dĺžka stretnutia je 90
minút.
* Pozývame Vás na prednášku gréckokatolíckeho kňaza
Emila Turiaka, ktorý sa venuje väzňom v Žilinskej väznici
dňa 18. 02. 2014 o 17. 00 hod v Diecéznom centre Comunio.
Vstupné je zdarma.
* V kostole na stolíkoch je nové číslo časopisu Viera do
vrecka s témou: „Ako hovoriť s deťmi o sexualite“.
* Katolícke noviny prinášajú článok o neustále rastúcom
utrpení kresťanov.
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Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich
zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem,
nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko
nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by
učil ľudí, bude v Nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude
aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. Preto vám hovorím: Ak vaša
spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov,
nevojdete do nebeského kráľovstva. Nezabiješ - Počuli ste, že otcom bolo
povedané: „Nezabiješ!“ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím:
Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie:
„Hlupák,“ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: „Ty bohapustý blázon,“ pôjde do pekelného ohňa.
Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar
tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar.
Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a
sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš
do ostatného haliera. Nescudzoložíš - Počuli ste, že bolo povedané: „Nescudzoložíš!“ No ja vám
hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Ak ťa zvádza na
hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich
údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka,
odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť
celé tvoje telo do pekla. O rozluke - Ďalej bolo povedané: „Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá
priepustný list!“ No ja vám hovorím: „Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu
smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží. O prísahe - A zasa
ste počuli, že otcom bolo povedané: „Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal.“ No
ja vám hovorím: „Vôbec neprisahajte - ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona
je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa, ani na svoju hlavu
neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym. Ale vaša reč nech je „áno áno,“ „nie - nie“. Čo je navyše, pochádza od Zlého. Mt 5,17-37
"Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského
kráľovstva" (Mt 5, 20). To je ale bremeno! Ježišove slová tak aspoň na prvý pohľad vyzerajú. Všetci koniec
koncov veľmi dobre vieme, akí nekompromisní boli zákonníci a farizeji, keď išlo o dodržiavanie
Mojžišovho zákona. A my to máme robiť ešte lepšie než oni, ak sa chceme dostať do neba?
Nuž, áno aj nie. Na jednej strane od nás Ježiš veľa očakáva - chce, aby sme boli svätí, ako aj on je svätý. A na
druhej strane nám on sám tento veľký cieľ umožňuje získať - skrze svoju smrť a zmŕtvychvstanie. V
Eucharistii nás sýti vlastným telom a krvou. Obdaroval nás sviatosťou zmierenia. Ba čo viac, daroval nám
svojho Svätého Ducha. Práve pre toto je evanjelium takou dobrou novinou. Áno, latka je vysoko, no
rovnako veľká je aj milosť. Skutočne sa dá žiť životom v spravodlivosti a láske. Aj v tomto svete môžeme
byť Kristovými hrdinami a hrdinkami! Neboj sa prijať svoje vnútorné volanie. Svet čaká na svedectvo,
ktoré mu môžeš poskytnúť iba ty. Čaká na ochotných ľudí, ktorí sa dokážu povzniesť nad pokušenia,
ktoré nás sužujú. Čaká na mužov a ženy, ktorí aj navonok prejavujú radosť, dôveru a slobodu Božích detí.
Nemusíš byť dokonalý, snaž sa len odovzdať sa Duchu, ako najlepšie vieš. O zvyšok sa už postará Ježiš.
Ježiš tiež čaká. Čaká, aby ťa mohol zahrnúť všetkým požehnaním a milosťou, ktoré má pripravené len pre
teba. Túži do teba vliať svojho Ducha a pozorovať, aký účinok to bude mať na svet okolo teba. Aj ty môžeš
naozaj zmeniť svet!

Ježišu, odovzdávam ti svoj život. Príď a naplň ma svojím Duchom.
Pane, zmeň mi srdce, aby som mohol prežívať tvoje vznešené a vzácne povolanie.
Kniha Sirachovho syna 15, 15 - 21; Žalm 119, 1 - 2. 4 - 5. 17 - 18. 33 - 34; Prvý list Korinťanom 2, 6 - 10

