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

01. 06. 2014
Siedma veľkonočná nedeľa
6:30;7:30,9:00;10:30;19:30
Adorácia – 18:00
02. 06. 2014 Pondelok
Féria
6:30; 18:00
03. 06. 2014 Utorok
Karola Lwangu a spoločníkov,
mučeníkov
6:30, 18:00
04. 06. 2014 Streda
Féria
6:30; 18:00
05. 06. 2014 Štvrtok
Sv. Bonifáca, biskupa a
mučeníka
6:30; 18:00
06. 06. 2014 Piatok
Sv. Norberta, biskupa
6:30; 16.30; 18:00
07. 06. 2014 Sobota
Panny Márie
7:00
08. 06. 2014
Nedeľa zoslania Ducha Svätého
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. Podrobnejšie informácie
nájdeš na plagáte pred kostolom alebo
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. Bližšie
informácie nájdete na plagáte a webe.

* Celý týždeň pozývame deti, ktoré boli na 1. sv. prijímaní, aby
prichádzali aj s rodičmi na večernú sv. omšu.
* Sv. omše sú tak, ako bývajú, na prvý piatok o 16.30 hod.
Adorácia: dnes o 18.00, v stredu celodenná, vo štvrtok, v piatok
od 17.00 hod.
* Tento týždeň je prvý piatok, spovedáme: pondelok – stredu
od 17.00, štvrtok od 16.00, piatok od 15.00, v sobotu bude po sv.
omši Fatimská pobožnosť sv. ruženca. V utorok sv. spoveď pre deti
zvlášť nebude, v piatok spovedáme chorých po sídlisku od 9.00
hod.
*
Upratuje skupina pani Bohušíkovej, ďakujeme predošlej
skupine.
* Stále môžete podpísať petíciu o ochrane rodiny, manželstva a
detí.
* Katolícke noviny nám približujú, ako sa máme rozhodovať v
pochybnostiach nášho života.
* Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.
* Pozývame na púť ku kaplnke Božského srdca v Hornej Porube
22.6.14. Je potrebné zapísať sa v sakristií.
*
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
kancelárií CVČ Strom alebo cez internet.
* Pre pútnikov do Svätej zeme je stretnutie 9.6. o 19:00 hod.
Prosíme zaplatiť ďalšiu splátku 200 eur do 17.6.14 a do konca júla
žiadame, aby bol poplatok uhradený celý. Zaplatiť môžete v
hotovosti v kancelárií CVČ Strom alebo cez internet.
* Zápis druhákov na prvé sväté prijímanie na budúci školský
rok bude 10.-11.06.2014 od 16:00 do 17:30. Prihlášku dostali deti
v škole (prípadne si ju môžete stiahnuť z internetovej stránky
farnosti). Je potrebné ju vypísať a potvrdiť.
*
Keďže Balkán zasiahli povodne, ktoré boli jedny z
najničivejších v histórii, Slovenská katolícka charita vyhlásila
finančnú aj materiálnu zbierku na pomoc rodinám v Bosne a
Hercegovine a v Srbsku. Informácie o tom, ako je možné zapojiť sa
finančne, aké veci darovať, nájdete na nástenke. Vďaka vám za
pomoc.
Oznamy CVČ
* Pozývame v lete deti vo veku od 7 do 11 rokov na prímestské
tábory. Uskutočnia sa v dvoch turnusoch: 1. 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 od 3. do 9.
augusta 2014. Taktiež je možné sa prihlasovať, bližšie informácie
sú na plagáte.
* Od začiatku júna prebieha v CVČ Strom zápis na nový školský
rok. Môžete si vyberať zo širokej ponuky krúžkov pre deti,
mladých aj dospelých. Do konca šk. roka je zľava 15% z
poplatkov.
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Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče,
nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak,
ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty
jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby
poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal,
Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo,
ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe
slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Ježiš sa modlí
za apoštolov - Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal
zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo.
Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som
dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty
poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A
všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo
svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Jn 17, 1-11a
"A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si
poslal, Ježiša Krista" (Jn 17, 3). Vďaka tejto nádhernej Ježišovej modlitbe máme
možnosť nazrieť do večnosti: nijaké harfy ani drahokamy, ale dôverná blízkosť Bohu.
Aby sme to zažili, nemusíme čakať, kým zomrieme. Ježiš nás pozná skrz-naskrz a túži,
aby sme ho aj my tak poznali, aby sme dovolili jeho láske, žeby nás začala premieňať
hneď tu a teraz. "Tvoje meno som zjavil tým, ktorých si mi dal," hovorí Ježiš Otcovi. Aké
je to meno, ktoré vyžaruje z Ježiša? Ján nám opäť a opäť hovorí vo svojom Liste: "Boh je
láska" (1 Jn 4, 16). Boh ako Najsvätejšia Trojica je vo večnom láskyplnom vzťahu
vzájomného zdieľania sa medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým. A práve do tohto
vzácneho spoločenstva nás Boh pozýva vstúpiť. Toto je sila a moc Božieho zjavenia!
Vedci a filozofi študujúci prirodzený svet môžu rozumovo zdôvodniť, že jestvuje múdry a
mocný Stvoriteľ. Možno dokážu aj objaviť morálny zákon, ktorý Stvoriteľ vložil do
každého človeka. Samotný výskum a samotná filozofia nám však nedokážu
sprostredkovať osobný kontakt so Stvoriteľom. Len sám Boh nám môže dať zažiť svoju
lásku. Iba on môže povedať, že poslal svojho jediného Syna, aby nás zachránil od
hriechu a preniesol späť do jeho náručia. Je dobré namáhať si myseľ a hľadať odpovede
na otázky, ktoré si kladú učenci. Zjavenie, že Boh je láska, však stavia všetky naše
vedecké a odborné zistenia o Pánovi do nového a slávnejšieho svetla.
Dnes večer sa pozri na prežitý deň očami viery osvetlenej Duchom Svätým. Nájdi
úžasné znamenia, ktorými ti Boh dával najavo svoju nesmiernu lásku. Možno sa ti ho
podarí zazrieť v prírode, v slovách Písma, vo veľkorysosti priateľa alebo v inšpirácii
urobiť niečo, čo si vôbec neplánoval. Raduj sa z týchto zábleskov, no nezostaň len pri
tom. Prijmi a zužitkuj každé z týchto pozvaní na ešte dôkladnejšie prehĺbenie svojho
priateľstva s Pánom.

Ježišu, tvoje meno je Láska. Tvoje milosrdenstvo sa ku mne dostáva rozličným spôsobom,
najvďačnejší som ti však za privilégium a radosť z toho, že ťa poznám.
Skutky 1, 12-14; Žalm 27, 1. 4. 7 - 8a; Prvý Petrov list 4, 13 - 16

