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

16. 03. 2014 nedeľa
2. pôstna nedeľa
6:30;7:30,9:00;10:30;19:30
18:00 – Krížová cesta
17. 03. 2014 pondelok
Féria
6:30; 18:00
18. 03. 2014 utorok
Féria
6:30, 18:00
19. 03. 2014 streda
Sv. Jozefa, ženícha panny
Márie
6:30; 18:00
20. 03. 2014 štvrtok
Féria
6:30; 18:00
21. 03. 2014 piatok
Féria
6:30, 18:00
22. 03. 2014 sobota
Féria
7:00
23. 03. 2014 nedeľa
3. pôstna nedeľa
6:30;7:30,9:00;10:30;19:30
18:00 – Krížová cesta
DUCHOVÁ OBNOVA PRE ANIMÁTOROV

* Túto nedeľu je vo farskom kostole celodenná adorácia.
Vo štvrtok je adorácia po sv. omši.
* Na budúci víkend sa posúva čas. Z druhej na tretiu hodinu.
* Upratovanie kostola má na starosti skupina pani
Šotkovskej.
* Krížová cesta počas pôstneho obdobia býva v piatok o
17.15 h. a v nedeľu o 18.00 h. Kto sa zúčastní krížovej cesty,
môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
* Cez pôstne obdobie znova ponúkame aktivitu „40 dní
online“. Ide o prežitie tradičného pôstu netradičným
spôsobom. Táto aktivita je dostupná na webovej stránke:
www.40dni.sk. Pre deti máme aktivitu na plagáte, rodičia
povzbuďte ich ku tomu.
* Aj tento rok sa môžeme zapojiť do zbierky s názvom
Pôstna krabička pre Afriku, ktorú organizuje Slovenská
katolícka charita. Snaží sa takto bojovať proti vírusu HIV a
AIDS v Afrike. Na severe Ugandy sa starajú o sirotinec, kde
je doposiaľ 170 detí. Krabičky na túto celopôstnu zbierku je
možné zobrať si zdarma pri východe z kostola.
* I v tomto roku je možnosť darovať 2% z odvedenej dane
fyzických i právnických osôb pre naše farské občianske
združenie Dobrý pastier. Z tohto príspevku podporujeme
počas roka aktivity s deťmi, mladými, dospelými i aktivity v
našej škole. Preto vás prosíme, nezabudnite na to a
poproste aj svojich spolupracovníkov o pomoc. Tlačivá
nájdete na stolíkoch pri dverách.
* Katolícke noviny nás informujú o plánovanej petícií za
referendum o ochrane slovenských rodín.
Oznamy CVČ
* Túto sobotu 22. marca sa uskutoční v našom kostole o
17.00 hod divadelné predstavenie "Mučeníci Slova", ktoré
pripravilo ochotnícke divadlo Slovákov žijúcich v Londýne.
Predstavenie je spracované podľa životného príbehu sv.
Cyrila a Metoda. Vstup je zadarmo. Všetci ste srdečne
pozvaní!
*
Tiež pozývame chlapcov, mladších i starších na
dobrodružný víkend v Kunerade. Máte možnosť prihlásiť
sa ešte do stredy 19. marca v kancelárií CVČ. Členovia majú
zľavu.
*
Pozývame na púť do Sv. zeme, ponuka je z našej
farnosti. Uskutoční sa od 7. do 14. októbra 2014.Predbežná
cena je 750 €. Zapísať sa môžete do Veľkej noci v CVČ a
zaplatiť zálohu 350 €. Dávame do pozornosti, že je možné sa
zahlásiť na túto púť aj prostredníctvom internetu- na stránke
www.strom-cvc.sk.

Od 7. do 9. marca 2014 bola v Kuneráde duchovná obnova pre animátorov birmovancov. Bolo nás
asi 20 animátorov a prežili sme perfektný víkend plný zábavy, modlitby, ale aj pracovných porád.
Veľa času sme strávili vonku, keďže sme celé tri dni mali nádherne slnečné počasie. Od piatku až do
nedele bol s nami náš pán farár, s ktorým sme každý deň slúžili svätú omšu, rozprávali sa o príprave
birmovancov a spolu načerpali veľa nových síl do formácie a prípravy našich birmovancov.
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O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a
jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrah
do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu
zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.
Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s
ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane,
dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky:
jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“
Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z
oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn,
v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“
Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa
ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša.
Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní, kým
Syn človeka nevstane z mŕtvych.“ Mt 17, 1-9
"Pane, dobre je nám tu" (Mt 17, 4).
Aké protirečenie! Najprv vidíme Petra celého nadšeného, že bol svedkom Ježišovho
premenenia. Aké veľkolepé to muselo byť! Aké šokujúce! Nechceli by ste tam zostať a
nasávať celú tú atmosféru? Nechceli by ste tam zotrvať a možno Mojžišovi či Eliášovi
položiť zopár otázok, ako to vyzerá v nebi? Ale hneď nato, ešte zahalený nebeskou
žiarou, je Peter pripravený začať budovať. Problém však tkvie v tom, že sa nedá oboje.
Alebo zostane tam hľadiac na Pánovu slávu, alebo zostúpi z vrchu a prinesie všetok
potrebný materiál na to, aby začal uskutočňovať svoje staviteľské plány. Nemohol túto
premenenú trojicu vziať so sebou ani nemohol postaviť stánky bez toho, aby ich
neopustil. Čo mal urobiť? Alebo povedzme to ináč, čo by si urobil ty? Niekedy je
pokušením, keď cítime Pánovu prítomnosť, aby sme hneď vybehli a začali mu slúžiť. V
počiatočnom nadšení po duchovných cvičeniach sa s elánom prihlásime hneď do
niekoľkých služieb vo farnosti. Aj keď je to chvályhodné, môžeme rýchlo skončiť
vyhorení, pretože si nenájdeme dosť času, ktorý by sme strávili s Pánom a "počúvali
ho" (Mt 17, 5). Aké dôležité je, aby sme trávili čas s Ježišom, ponárali sa do jeho lásky a
uvažovali nad jeho slovom! A nemáme lepšej príležitosti ako dnes na svätej omši! Práve
tu, počas bohoslužby slova, ktorá plynulo prechádza do bohoslužby obety, môžeme
počuť Boží hlas a hľadieť na jeho slávu. Jeho hlas je zahalený v hlase lektorov a kňaza a
jeho sláva je ukrytá v eucharistickom chlebe a víne. Ale on je tu, pripravený naplniť
všetky tvoje potreby. Preto ho pros, aby ti otvoril oči a zmenil tvoje srdce!

Patrí ti všetka chvála a česť, Pane Ježišu! Príď, naplň ma sebou. Túžim vidieť tvoju tvár.
Genezis 12, 1 - 4a; Žalm 33, 4 - 5. 18 - 20. 22; Druhý list Timotejovi 1, 8b - 10

