Farnosť Dobrého pastiera, www.farnost.solinky.sk,
fara@solinky.sk, tel. č. 0903 982 777
*
Adorácia bude v stredu (celodenná) a vo štvrtok po sv.
omši. V sobotu bude po sv. omši Fatimská pobožnosť sv.
ruženca.
*
Náš farský úrad Solinky má novú emailovú schránku:
fara@solinky.sk
* Tento týždeň je prvopiatkový , spovedáme nasledovne:
30. 03. 2014 nedeľa
V kostole pondelok – stredu od 17.00, štvrtok 16.00, piatok
4. pôstna nedeľa
15.00. Starších a chorých na prvý piatok spovedať
6:30;7:30,9:00;10:30;19:30
nebudeme, spoveď pre nich bude pred Veľkou nocou v piatok
18:00 – Krížová cesta
11.4. od 9.00. Prosíme vás o nahlásenie týchto chorých do 10.
31. 03. 2014 pondelok
4. v sakristii kostola. Deti, mládež a birmovancov spovedáme
v utorok 8.4. od 15.00 do 16.00. Farská spoveď bude v
Féria
nedeľu 13.4. od 14. 00 do 17.00.
6:30; 18:00
*
Upratovanie kostola má skupina pani Bomborovej.
01. 04. 2014 utorok
Veľkonočné upratovanie kostola bude v sobotu 12.4.14.
6:30, 18:00
*
Krížová cesta počas pôstneho obdobia býva v piatok o
02. 04. 2014 streda
17.15 h. a v nedeľu o 18.00 h.
Féria
* I v tomto roku je možnosť darovať 2% z odvedenej dane
6:30; 18:00
fyzických i právnických osôb pre naše farské občianske
03. 04. 2014 štvrtok
združenie Dobrý pastier.
Féria
* Pozývame na púť do Sv. zeme, ponuka je z našej farnosti a
to od 7. do 14. októbra. Predbežná cena je 750 €. Zapísať sa
6:30; 18:00
môžete v kancelárii CVČ (alebo na internetovej stránke
04. 04. 2014 piatok
www.strom-cvc.sk) do Veľkej noci a zaplatiť zálohu 350 €.
Prvý piatok
Prosíme, nečakajte, lebo vás predbehnú z iných farnosti.
6:30, 16:30, 18:00
* Pozývame na púť do Medjugorja v dňoch 16. – 22.6.
05. 04. 2014 sobota
2014. Cena je 160 €. V cene je doprava, ubytovanie, 2x
Féria
polpenzia, poistenie.
7:00
* V katolíckych novinách je článok o Gregoriánských sv.
06. 04. 2014 nedeľa
omšiach – za koho a prečo sa slávia.
5. pôstna nedeľa
Ostatné
6:30;7:30,9:00;10:30;19:30
* Diecézna charita Žilina prosí o darovanie obnoseného
šatstva pre mužov - zimné bundy, svetre, nohavice, košele,
18:00 – Krížová cesta
spodné prádlo, ponožky a obuv. Šatstvo môžete doniesť v
Dobrodružný víkend na chate pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod do Domu charity sv.
Vincenta, Predmestská 12, Žilina alebo po telefonickom
dohovore 041/724 47 95. Ďakujeme!
* Takisto prosíme, ak má doma niekto po chlapcoch tesilové
nohavice na vek 7 – 10 rokov, môže ich priniesť na faru. Pán
Boh zaplať.
* Tanečné divadlo Atak vás srdečne pozýva na predstavenie
krížovej cesty ECCE HOMO – Hľa človek! Tanečné
spracovanie Ježišovej cesty kríža je doprevádzané pôvodnou
slovenskou hudbou so silnými textami. Predstavenie sa
Počas minulého víkendu sa 39 chlapcov uskutoční v nedeľu 13. apríla 2014 v Dome odborov v Žiline
(zväčša miništrantov) s animátormi z o 16.00 hod. Vstupné je 6 eur, info na tel. č 0904/ 738 306
CVČ Strom vybralo na dobrodružstvo
do Kuneradu. Začali sme v piatok sv. omšou, po ktorej sme si zvolili plán a pravidlá nášho pobytu. Kuchyňa a
ubytovanie boli ako vždy veľmi dobré. Počas víkendu nasledovali prednášky na tému pôstu, slušného
správania voči druhým, či našich vzťahov. Nechýbala ani krížová cesta, ktorú sme absolvovali v hore, v ťažko
dostupnom teréne a mohli si aspoň takto sčasti priblížiť námahu, ktorú pretrpel Pán Ježiš. K ďalším
aktivitám patrila streľba zo vzduchovej zbrane, kde sa miništrantom pomerne dobre darilo, ďalej futbal, či
šišková vojna, ktorá sa zaobišla skoro bez úrazu. Náš pobyt sme zakončili nedeľným obedom a odchodom do
našej farnosti. Z tohto pobytu si odnášame množstvo zážitkov, spoznanie nových ľudí a dobrodružstiev.
Ďakujeme aj nášmu pánu farárovi, že nám umožnil zúčastniť sa na tejto akcií. Pán Boh zaplať všetkým.
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Ako šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho spýtali: „Rabbi,
kto zhrešil - on, alebo jeho rodičia -, že sa narodil slepý?“ Ježiš odpovedal: „Nezhrešil ani on
ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Musíme konať skutky toho, ktorý
ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nik nebude môcť pracovať. Kým som na svete, som,
svetlo sveta.“ Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a
povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl
sa a vrátil sa vidiaci. Znovu teda zavolali človeka, čo bol predtým slepý, a povedali mu:
„Vzdaj Bohu slávu! My vieme, že ten človek je hriešnik.“ On odvetil: „Či je hriešnik, neviem.
Ale jedno viem: že som bol slepý a teraz vidím.“ Spýtali sa ho teda: „Čo urobil s tebou? Ako ti
otvoril oči?“ Odpovedal im: „Už som vám povedal, a nepočuli ste. Prečo to chcete počuť
znova? Chcete sa aj vy stať jeho učeníkmi?“ Vynadali mu a povedali: „Ty si jeho učeník, my
sme Mojžišovi učeníci. My vieme, že Mojžišovi hovoril Boh, a o tomto nevieme ani to, odkiaľ
je.“ Ten človek im odpovedal: „Práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je, a mne otvoril oči.
Vieme, že hriešnikov Boh nevyslyší; ale vyslyší toho, kto si Boha ctí a plní jeho vôľu. Od
vekov nebolo počuť, že by bol niekto otvoril oči slepému od narodenia. Keby on nebol od
Boha, nemohol by nič také urobiť.“ Povedali mu: „Celý si sa v hriechoch narodil a nás
poúčaš?!“ A vyhnali ho von. Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: „Ty
veríš v Syna človeka?“ On vravel: „A kto je to, Pane, aby som v neho uveril?“ Ježiš mu
povedal: „Už si ho videl - a je to ten, čo sa rozpráva s tebou.“ On povedal: „Verím, Pane,“ a
klaňal sa mu. Ježiš povedal: „Súdiť som prišiel na tento svet: aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo
vidia, aby oslepli.“ Začuli to farizeji, čo boli pri ňom, a povedali mu: „Sme azda aj my slepí?!“
Ježiš im odpovedal: „Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: „Vidíme.“ A
tak váš hriech ostáva. Jn 9, 1-41

"Bol som slepý a teraz vidím" (Jn 9, 25).
Prečítajte si príbeh o slepcovi a všimnite si, ako sa na neho spočiatku
pozerali ľudia. Učeníci vnímali jeho slepotu ako následok hriechu.
Jeho susedia ho vnímali ako žobráka. Farizeji videli iba to, že bol
uzdravený v sobotu. Židovskí veriaci si mysleli, že ide o podfuk neverili, že bol uzdravený, kým si to neoverili u jeho rodičov. A rodičia
verili, že bol uzdravený, ale nevedeli povedať, ako. Iba Ježiš vnímal
podstatu: tento muž bol Božie dieťa. Boh nespôsobil, že bol slepý, ale
použil jeho slepotu, aby oslávil Ježiša. Skrze toto a podobné
uzdravenia si mnohí všimli, že Ježiš je skutočne prisľúbený Mesiáš,
ktorého poslal Otec. Možno nie sme telesne slepí, ale všetci trpíme istým stupňom duchovnej
slepoty. Ako hriešne ľudské bytosti máme sklon k hriechu a egoizmu, ale nie vždy sme si vedomí
toho, ako konkrétne sa tento sklon prejavuje v našom živote. Práve preto prišiel Ježiš: "Aby tí, čo
nevidia, videli" (Jn 9, 39). Dokonca aj teraz nám chce otvoriť oči, aby sme ešte jasnejšie videli, čo
potrebujeme. Samozrejme, nerobí to preto, aby nás odsúdil alebo sa nad nás vyvyšoval, ale aby nás
uzdravil - presne tak, ako uzdravil slepca. Nikdy nezabudni, že si milované Božie dieťa. Dokonca aj
keď si uvedomíš vlastnú duchovnú slepotu, pamätaj, že Ježiš ťa miluje. Nikdy ťa neodsúdi! Preto sa
neobávaj priniesť dnes svoje "slepé miesta" na svätú omšu. Počas úkonu kajúcnosti ho pros, aby ti
otvoril oči a aby si uvidel temnotu ukrytú v tvojom vnútri. A potom, keď prijmeš Ježišovo telo a krv v
Oltárnej sviatosti, pros ho, aby ťa naplnil svojím nádherným svetlom. Každá svätá omša nám
ponúka príležitosť zopakovať slová, ktoré povedal muž v dnešnom evanjeliu: "Bol som slepý a teraz
vidím" (Jn 9, 25).

Pane, ďakujem ti za spásu, ktorú si mi vydobyl!
Pomôž mi kráčať v tvojom svetle - vidieť, ako vidíš ty, a milovať, ako miluješ ty!
Prvá kniha Samuelova 16, 1b. 6 - 7. 10 - 13a; Žalm 23, 1 - 6; List Efezanom 5, 8 - 14

