Farnosť Dobrého pastiera, www.farnost.solinky.sk,
fara@solinky.sk, tel. č. 0903 982 777
*
Dnešným dňom sa končí veľkonočné obdobie. Od zajtra sa
modlíme ANJEL PÁNA.
*
Pri dnešnej slávnosti je možné získať úplné odpustky za
zvyčajných podmienok a účasti na verejnom speve či recitovaní
hymnu Veni, creator – Príď, Duchu Svätý.
08. 06. 2014
Nedeľa zoslania Ducha Svätého * Adorácia je dnes a vo štvrtok bude za novokňazov.
* V liturgickom kalendári je stanovený nový sviatok Najvyššieho
6:30;7:30,9:00;10:30;19:30
Veľkňaza, ktorý pripadá na štvrtok po Zoslaní Ducha Svätého.
Adorácia – 18:00
*
Celý týždeň pozývame deti, ktoré boli na 1. sv. prijímaní, aby
09. 06. 2014 Pondelok
prichádzali aj s rodičmi na večernú sv. omšu.
Svätodušný pondelok
*
V sobotu 14. 7. 2014 príjmu sviatosť manželstva o 15:00 hod.
6:30; 18:00
pri
sv.
omši - Dominika Koptáková a Martin Mager, o 16:00 hod. pri
10. 06. 2014 Utorok
sv. omši - Michaela Strážovcová a Miroslav Mitrík a o 17:00 hod.
Féria
Michaela Chabadová a Matej Bury.
6:30, 18:00
*
Stretnutie pre pútnikov do Svätej zeme je zajtra 9.6. o 19:00
11. 06. 2014 Streda
hod. Prosíme zaplatiť ďalšiu splátku 200 € do 17.6.14 a do konca
Sv. Barnabáša, apoštola
júla žiadame, aby bol poplatok uhradený celý. Zaplatiť môžete v
6:30; 18:00
hotovosti v kancelárii centra alebo prevodom na účet (info na
12. 06. 2014 Štvrtok
stránke centra).
Sviatok Najvyššieho Veľkňaza
*
Zápis druhákov na prvé sväté prijímanie na budúci školský rok
6:30; 18:00
bude v utorok a v stredu 10.-11.06.2014 od 16:00 do 17:30 v CVČ.
Adorácia za novokňazov
Prihlášku dostali deti v škole (prípadne si ju môžete stiahnuť z
13. 06. 2014 Piatok
internetovej stránky farnosti). Je potrebné ju vypísať a potvrdiť.
Sv. Antona Paduánskeho,
* Pozývame na púť ku kaplnke Božského srdca v Hornej Porube
kňaza a učiteľa
22. 6. 2014 spojenú s výstupom na Vápeč. Je potrebné zapísať sa v
6:30; 18:00
sakristií.
14. 06. 2014 Sobota
* Na púť do Medžugorja sa odchádza 16. 6. 2014 - o 15:00 hod.
Panny Márie
bude sv. omša a o 16:00 hod. odchod autobusu.
7:00
* Na púť do Čenstochovej sa odchádza 21.6. o 8.00 a je potrebné
15. 06. 2014
uhradiť si poplatok v CVČ alebo na fare.
11. Nedeľa cez rok- Nedeľa
* Upratuje skupina pani Šotkovskej, ďakujeme predošlej skupine.
Najsvätejšej Trojice
* Katolícke noviny prinášajú fotografie novokňazov.
6:30;7:30,9:00;10:30;19:30
* V sobotu 14. 7. 2014 o 10:00 hod bude kňazská a diakonská
Adorácia – 18:00
vysviacka v Žiline na Vlčincoch.
Oznamy CVČ
* Pozývame všetkých na koncoročné vystúpenie detí, ktoré navštevovali hudobné krúžky. Uskutoční sa v
stredu 11.6.14 o 19.00 hod. v spoločenskej hale 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 od 3.-9. augusta 2014. Taktiež je možné sa už prihlasovať. Bližšie info. sú na plagáte.
* Počas letných prázdnin pripravujeme tiež týždenný letný intenzívny kurz keramiky. Je určený pre mladých
a dospelých, ktorí radi tvoria alebo len hľadajú možnosť odreagovania sa. Môžete si vyrobiť vlastné výrobky
ako misky, hrnčeky, vázičky, rôzne dekorácie... A tie môžu byť napríklad vhodným darčekom pre vašich
blízkych. Bližšie informácie sú na plagáte alebo na internetovej stránke.
* Už 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 (t.j. do 27.6.14) je zľava 15% z poplatkov. Vzadu na stolíkoch je
informačný bulletin, môžete si ho vziať.
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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.“ Jn 20,19-23
Evanjelium dnešnej veľkej slávnosti obracia našu
pozornosť spätne do večeradla, kde sa apoštoli prvýkrát
stretávajú so zmŕtvychvstalým Ježišom. Apoštol Ján
rozpráva, ako k nim Ježiš prišiel, ukázal im svoje
prebodnuté ruky a bok a ako sa všetci apoštoli
zaradovali (Jn 20, 20). Pohľad na Ježišove, teraz už
oslávené rany, mocne zasiahol a prenikol ich srdcia.
Nemusíme sa ktovieako namáhať, aby sme v tejto udalosti spoznali prácu Ducha
Svätého. Duch Svätý jednoznačne ukazuje apoštolom, že Ježiš sa nielen vrátil z ríše
mŕtvych, ale navždy porazil smrť a je na veky Pánom neba i zeme. A práve toto
poznanie ich naplnilo veľkou radosťou a vzrušením. Duch Svätý im zjavuje, že skrze
Ježišove rany môžu byť aj oni naplnení Božím životom rovnako ako ich Majster.
Duch Svätý túži zjaviť toto poznanie každému z nás. Práve o tom hovorí sviatok
Zoslania Ducha Svätého. Kedykoľvek sa modlíme, alebo sme na svätej omši, Duch
Svätý nám zjavuje Ježiša vždy viac a vždy hlbšie. Túži zničiť v našom srdci všetky
prekážky, ktoré spôsobujú, že Ježiša a jeho zámery s nami vnímame iba povrchne a
jednostranne. Chce, aby sme sa mu úplne odovzdali, aby naše srdce patrilo iba jemu.
Aby sme horeli takou láskou, že budeme ochotní všetko pre neho obetovať.
Ducha Svätého sa nemusíme báť. Môže síce prísť ako oheň, ale iba preto, aby v nás
spálil všetko, čo nám bráni správne vidieť Ježiša. Máme totiž v srdci plno zbytočných
,bremien' ako strach, starosti, hnev, ktoré nás od Ježiša veľmi vzďaľujú. Avšak moc
Ježišovho kríža je práve tou silou, ktorou nás chce Duch Svätý zbaviť každej prekážky,
brániacej nám objať Ježiša ako svojho jediného a milovaného Spasiteľa, ktorý chce pre
nás len to najlepšie.

Pane Ježišu, túžim neustále horieť láskou k tebe. Chcem sa s tebou radovať rovnako ako
apoštoli. Duchu Svätý, spáľ všetko, čo mi bráni prežívať tvoju prítomnosť. Príď Duchu
Svätý, a obnov môj vzťah s Ježišom.
Skutky 2, 1–11; Žalm 104, 1. 24. 29–31. 34; 1 Korinťanom 12, 3–7.12–13

