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

25. 05. 2014
Šiesta veľkonočná nedeľa
6:30;7:30,9:00;10:30;19:30
Adorácia – 18:00
26. 05. 2014 Pondelok
Sv. Filip Neri, kňaz
6:30; 18:00
27. 05. 2014 Utorok
Féria
6:30, 18:00
28. 05. 2014 Streda
Féria
6:30; 18:00- zo sviatku
29. 05. 2014 Štvrtok
Nanebovstúpenie Pána –
prikázaný sviatok
6:30; 9.00 – školská, 16:30,
18:00
30. 05. 2014 Piatok
Féria
6:30; 16.30,18:00
31. 05. 2014 Sobota
Féria
7:00
01. 06. 2014
Siedma veľkonočná nedeľa
6:30;7:30,9:00;10:30;19:30
Adorácia – 18:00
Ostatné oznamy
* Od septembra 2014 sa otvára nový
1. ročník Diecéznej animátorskej školy
v našej diecéze. Ak Ti horí srdce pre
Ježiša a jeho Kráľovstvo a nechceš si to
n e c h ať l e n p re s e b a n evá h a j .
Podrobnejšie informácie na diecéznej
stránke www.mladez.dcza.sk
*
Srdečne pozývame mladých na
víkendové stretnutie mládeže Žilinskej
diecézy – „Turíčny víkend“, ktoré sa
uskutoční v Žiline v dňoch od 7. 6. do 8.
6. 2014. Ak máte záujem zúčastniť sa, je
potrebné vopred sa zaregistrovať na
stránke www.turicnyvikend.eu.

*
Upratuje skupina pani Hriníkovej, ďakujeme predošlej
skupine.
* Na budúcu nedeľu 01.06.2014 príjmu v našej farnosti pri sv.
omši o 10:30 hod. prvé Sväté prijímanie tretiaci zo základných
škôl: Gaštanová, Oravská a Limbová. Prosíme všetky deti o presný
príchod na 10:00 hod. Taktiež majú všetky tieto deti aj s
príbuznými svätú spoveď, a to deň predtým, teda v sobotu o 9:00
hod tu v kostole a začneme spoločne modlitbou.
*
Pozývame tých, ktorí sa prihlásili na púť do Santiaga na
spoločné stretnutie v utorok 3.6. o 19.00 hod. a prosíme o
doplatenie poplatku do 15.6.14. Zaplatiť môžete v hotovosti v
kancelárii centra alebo na bankový účet (info: na stránke
www.strom-cvc.sk).
*
Pre pútnikov do Sv. zeme je stretnutie 9.6. o 19.00 hod.
Prosíme zaplatiť ďalšiu splátku 200 € do 17.6.2014 a do konca júla
žiadame, aby bol poplatok uhradený celý. Zaplatiť môžete v
hotovosti v kancelárii centra alebo na bankový účet (info: na
stránke www.strom-cvc.sk).
* Zápis druhákov na prvé sv. prijímanie na budúci školský rok
bude 10.-11.06.2014 od 16.00 do 17.30. Prihlášku dostali deti v
škole (príp. si ju môžete stiahnuť z internetovej stránky farnosti).
Je potrebné ju vypísať a potvrdiť.
* Stále môžete podpísať petíciu o ochrane rodiny, manželstva a
detí. Na stolíkoch sú podpisové hárky.
* V Katolíckych novinách nájdeme článok s názvom Boh v
judaizme, kresťanstve a islame.
* Na budúcu nedeľu po sv. omšiach je zbierka na katolícke
masmédiá. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
Oznamy CVČ
* Pozývame v lete deti vo veku od 7 do 11 rokov na prímestské
tábory. Uskutočnia sa v dvoch turnusoch: I. turnus: 21.25.7.2014, II. turnus: 18.-22.8.2014 Prihlasovať deti môžete do
20. júna (alebo do zaplnenia kapacity) v kancelárii centra alebo na
internetovej stránke www.strom-cvc.sk.
* Zároveň Erko pripravuje pobytový tábor v termíne 3.-9.
augusta 2014 v Liptovskom Jáne. Prihlasovať deti môžete do
konca júna, ale do konca mája je zľava 10,- €. Kontakt: 0902 303
364
*
Pripravujeme letný týždňový intenzívny kurz keramiky pre
mladých a dospelých. Od pondelka do piatku vždy 3 hodiny v
podvečerných hodinách, t.j. spolu 15 hodín. Poplatok je 50 €.
Bližšie informácie vám poskytneme v kancelárii centra.
* Rodičia, pozývame Vaše deti zapojiť sa s nami do projektu
Vypni Telku, Zapni Seba, ktorý sa bude v týždni od 26. - 30. mája,
Pondelok - Štvrtok v CVČ od 15:00 do 17:00. Tešia sa na Vás eRkári.
V piatok v tomto programe v spolupráci s CVČ oslávime MDD
rôznymi súťažami. Nebudú chýbať odmeny! Ale začíname už o
14.30 hod. a ukončíme tento deň detskou sv. omšou o 16.30 hod.
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Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá
iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky - Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať,
lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám
vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo
ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja
vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho
bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“ Jn 14, 15-21
Roku 1970 americký film Príbeh lásky
spopularizoval výrok: "Láska znamená, že
nikdy si nepriznáš, že ti je ľúto." V
brodwayskom muzikáli Fidlikant na
streche ťažko chorá Golda sa usilovala
presvedčiť manžela Tovjeho o svojej láske
tak, že mu vyratúvala, ako sa o neho
starala celých dvadsaťpäť rokov
manželstva.
A v Ríme slabučký a chorý pápež napriek pokročilému veku ďalej slúži a daruje každú
chvíľku svojho života Cirkvi. Láska má určite veľa podôb! V dnešnom čítaní Ježiš hovorí
svojim učeníkom, že láska znamená zachovávať jeho prikázania (Jn 14, 15). A
pokračuje, že keď zachovávame jeho prikázania, nielenže mu prejavujeme lásku, ale
zároveň nám to umožňuje zakúsiť Otcovu lásku a otvoriť sa na zjavenie samotného
Ježiša (Jn 14, 21). Keď sa pozeráme na tieto verše, možno v nich zbadáme túto logickú
súvislosť:
1. Poslušnosť je cesta k láske.
2. Láska je cesta k tomu, aby sme spoznali Božiu lásku a Božie zjavenie.
3. Preto poslušnosť je kľúčom k získaniu Božej lásky a Božieho zjavenia.
Táto teória znie pravdivo, ale musíme si dať pozor. Naša poslušnosť nevplýva na Božiu
lásku a jej veľkosť. Božia láska je už dokonalá. Ani dokonalá poslušnosť nemôže urobiť z
dokonalej lásky dokonalejšiu.
Ako máme teda vnímať slová dnešného evanjelia? Jednoducho si môžeme povedať, že
bez poslušnosti sa vzdialime od Pána a jeho lásky. Rovnako, ako to bolo na začiatku
sveta, platí to pre nás všetkých: neposlušnosť nás oddeľuje od Boha. Skrze poslušnosť
sme otvorení pre Ježiša a jeho lásku. Lepšie povedané, poslušnosť odstraňuje prekážky,
ktoré nás oddeľujú od Krista a nedovolí, aby sa opäť medzi nás postavili. Tak, ako je
láska definovaná poslušnosťou, poslušnosť je mierou lásky, nie strachu. Nemajme z
Boha strach, ale usilujme sa odstrániť všetky prekážky, aby sme sa mohli ponoriť do
jeho prítomnosti.

Otče, daruj mi milosť, aby som zachovával tvoje prikázania. Pomôž mi, aby som každý deň
poznával tvoju nekonečnú lásku ku mne. Ďakujem ti, Otče, za tvoje nekonečné milosrdenstvo!
Skutky apoštolov 8, 5-8. 14-17; Žalm 66, 1-7. 16. 20; 1. Petrov list 3, 15-18

