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

27. 04. 2014
Druhá veľkonočná nedeľa
6:30;7:30,9:00;10:30;19:301
8:00
Adorácia – 18:00
28. 04. 2014 Pondelok
Sv. Ľudovíta Márie
Grignona de Montfort
6:30; 18:00
29. 04. 2014 Utorok
Sv. Kataríny Sienskej,
panny a učiteľky Cirkvi,
6:30, 18:00
30. 04. 2014 Streda
Sv. Pia V., pápeža,
6:30; 18:00
01. 05. 2014 Štvrtok
Sv. Jozefa, robotníka
6:30; 18:00
02. 05. 2014 Prvý piatok
Sv. Atanáza, biskupa a
učiteľa Cirkvi
6:30; 16:30, 18:00
03. 05. 2014 sobota
Sv. Filipa a Jakuba,
apoštolov
7:00
04. 05. 2014
Tretia veľkonočná nedeľa
6:30;7:30,9:00;10:30;19:30

* Adorácia bude dnes v nedeľu, vo štvrtok po večernej sv.
omši, v stredu celodenná a v piatok po sv. omši o 16.30 hod.
* Dnes popoludní o 15.00 hod sa budeme tu v kostole
spoločne modliť Korunku k Božiemu milosrdenstvu.
* Tento týždeň je prvopiatkový, ale nespovedáme tak, ako
zvyčajne. Spovedať budeme nasledovne: pondelok až
štvrtok od 17.30 a v piatok od 15.00 hod. Nakoľko sme
starých a chorých spovedali pred Veľkou nocou, budeme
ich spovedať až na ďalší mesiac.
*
V sobotu po sv. omši bude Fatimská pobožnosť a
modlitba sv. ruženca.
*
V sobotu 3.5. príjmu pri sv. omši o 15.00 hod sviatosť
manželstva Ľubomír Mučka a Oľga Valentínyová.
* Do konca apríla je možnosť darovať 2% z odvedenej
dane fyzických i právnických osôb pre naše farské občianske
združenie Dobrý pastier.
*
Vo štvrtok 1. mája pôjdeme na tradičnú púť do
Višňového. Odchod od kostola bude o 10.00 h. Približne o
12.00 h. bude sv. omša a na spiatočnej ceste sa zastavíme v
lesoparku na spoločné aggape.
* Vo štvrtok začne mesiac máj, kedy sa spoločne budeme
modlievať májovú pobožnosť (Loretánske litánie) a to vždy
počas týždňa každé ráno po sv. omši a o 18.00 h. pred sv.
omšou.
*
Upratuje skupina pani Volekovej, vďaka predošlej
skupine.
Oznamy CVČ Strom
* Pozývame deti na výlet na Polom spojený s opekačkou.
Uskutoční sa 2. mája 2014 (8.00 hod -16.00 hod).
Deti sa môžu prihlásiť v kancelárii centra do 30.04.2014.
* Dávame do pozornosti rodičom, že aj cez tieto letné
prázdniny pripravujeme prímestské tábory pre deti od 7
do 11 rokov:
I. turnus: 21.-25.07.2014
II. turnus: 18.-22.08.2014
Bližšie informácie budú na plagátoch a na našej
internetovej stránke.
* Erko pripravuje pobytový tábor s názvom Erkoland pre
deti od 7 do 15 rokov v Liptovskom Jáne.
Zápis na tábory bude prebiehať od mája.
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Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za
zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal,
ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako
mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha
Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“
Ježiš a Tomáš - Tomáš, jeden z Dvanástich nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš.
Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy
po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ O
osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal
si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky!
Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a
Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“
Záver - Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v
tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali
život v jeho mene. Jn 20, 19-31

Nedeľa Božieho milosrdenstva
Pán môj a Boh môj!" (Jn 19, 28).
Po počatí sa v lone matky postupne vyvíja dieťa. Genetický materiál rodičov
sa rozdelí a skombinuje tak, že vytvorí úplne novú a neopakovateľnú DNA,
vďaka čomu vzniká originálny a jedinečný nový človek. Táto predstava nám
veľmi vhodne zapadá do dnešného sviatku - oslavujeme totiž Božie
milosrdenstvo. V modernom vnímaní sa slovo milosrdenstvo stotožňuje s
pojmami súcit, zľutovanie a odpustenie. Ak niekoho urazíme alebo sa voči
nemu previníme, dúfame, že nám ten človek odpustí - že sa nad nami
zmiluje. Božie milosrdenstvo však ide oveľa hlbšie než len k odpusteniu
hriechov. Hebrejský výraz pre milosrdenstvo, rahamin, označuje v
skutočnosti veľmi dôvernú, intímnu oddanosť dvoch ľudí. Keď si teda dnes
uctievame Božie milosrdenstvo, slávime nielen to, že nám je odpustené, ale
aj pevné puto, v ktorom s nami žije náš Otec. Oslavujeme teda skutočnosť,
že pre Boha sme natoľko dôležití, že k nám chce byť pripútaný dôverným a
nezlomným putom. Predstav si dnes Boha, ako ti hovorí: "Odpúšťam ti, dieťa
moje. Nechceš sa ku mne vrátiť? Si predsa telo z môjho tela, kosť z mojich
kostí. Patríš mne a ja patrím tebe. Nech náš vzťah funguje správne. Nech ide
do väčšej hĺbky než predtým. Dovoľ mi zahŕňať ťa svojím milosrdenstvom aj
vtedy, keď mi ponúkaš svoju chválu a lásku." Poď teda k Ježišovi a prijmi
jeho milosrdenstvo. Spočiň v ňom a dovoľ, aby aj on spočinul v tebe.
Odovzdaj sa mu a dovoľ, aby sa aj on pripútal k tebe. Predstav si, ako jeho
srdce splýva s tvojím. Načúvaj tlkotu svojho srdca a uvedom si, že to bije
zároveň aj Ježišovo srdce. Uver, aj keď nemáš na to v tejto chvíli dôkaz, že ťa
napĺňa svojím Duchom. Uver, že má pre teba v zásobe nádej, radosť a pokoj.
Počúvaj, ako ti hovorí: "A keby aj matka zabudla na svoje nemluvňa, ja na
teba nezabudnem" (porov. Iz 49, 15).

Ježišu,
dôverujem ti.
Ži cezo mňa
svoj život.

Skutky apoštolov 2,42-47; Žalm 118, 2 - 4. 22 - 25. 27a; 1 Petrov list 1, 3-9; Ján 20, 19 - 31

