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

15. 06. 2014
11. Nedeľa cez rok- Nedeľa
Najsvätejšej Trojice
6:30;7:30,9:00;10:30;19:30
Adorácia – 18:00
16. 06. 2014 Pondelok
Féria
6:30; 18:00
17. 06. 2014 Utorok
Féria
6:30, 18:00
18. 06. 2014 Streda
Féria
6:30; 18:00
19. 06. 2014 Štvrtok
Najsvätejšieho Kristovho
Tela a Krvi
6:30; 18:00
20. 06. 2014 Piatok
Féria
6:30; 18:00
21. 06. 2014 Sobota
Alojza Gonzagu, rehoľníka
7:00
22. 06. 2014
12. Nedeľa cez rok
6:30;7:30,9:00;10:30;19:30
Adorácia – 18:00

* Tento týždeň vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho
Tela a Krvi - prikázaný sviatok. Sv. omše budú o 6.30 a 18.00 h. (o
16.30 h. nebude). Po večernej sv. omši bude procesia po sídlisku,
na ktorú vás pozývame. Kto sa zúčastní v tento deň na verejnom
speve hymnu Tantum ergo (Ctíme túto sviatosť slávnu), môže za
zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Prvoprijímajúce
deti i ostatné deti - prineste si v košíkoch kvety, aby ste ich mohli
rozhadzovať pred Oltárnou sviatosťou.
* V sobotu 21. 6. 2014 príjmu sviatosť manželstva o 16:00 hod.
Lenka Kocifajová a Peter Tarábek.
* Na púť do Medžugorija sa odchádza v pondelok 16. 6. 2014.
O 15:00 hod. bude sv. omša a o 16:00 hod. odchod autobusu.
* Pozývame na púť ku kaplnke Božského srdca v Hornej
Porube 22. 6. 2014 spojenú s výstupom na Vápeč. Je potrebné
zapísať sa v sakristií. Odchod je ráno o 9.00 od kostola.
*
Upratuje skupina pani Ondrušovej, ďakujeme predošlej
skupine.
*
Katolícke noviny prinášajú článok o stretnutí prezidentov
Palestíny a Izraela so sv. Otcom Františkom.
* Túto nedeľu je mesačná farská zbierka.
Oznamy CVČ
* DVD video a fotky z 1. sv. príjímania (obidva termíny) sú
hotové. Tí, ktorí si ich objednali, môžu si ich vyzdvihnúť v
kancelárii centra počas úradných hodín.
*
Počas letných prázdnin pripravujeme týždenný letný
intenzívny kurz keramiky. Je určený pre mladých a dospelých.
Môže to byť pre vás čas na relax, či rozvíjanie vlastnej tvorivosti.
Alebo sa môžete len tešiť z vlastnoručne vyrobených výrobkov.
Bližšie informácie sú na plagáte alebo na internetovej stránke.
* 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.stromcvc.sk.
* Zároveň Erko pripravuje pobytový tábor v termíne od 3.-9.
augusta 2014.
* V CVČ Strom prebieha 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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Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto
v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet
odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto
neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.
Jn 3,16-18
„Veď Boh tak miloval svet..." (Jn 3, 16)
Na chvíľu sa tu zastavme. Niekedy sa nám
môžu zdať tieto slová natoľko známe, že
prejdeme na ďalšiu stranu bez toho, aby v
nás vyvolali nejakú reakciu alebo aby sme
sa nad nimi nanovo zamysleli. Ale je to
najväčšie tajomstvo vesmíru - Boh dal a dal
a ešte dal.
V skutočnosti dal všetko, aby sme mohli byť s ním. Tak veľmi nás miluje!
Toto je skutočné tajomstvo, ktoré dnes slávime. Toto je deň, v ktorom sa radujeme v
Otcovi, Synovi a Duchu Svätom, ktorí nás milujú! Je to deň, v ktorom sa radujeme z
veľmi osobnej lásky, ktorou Boh miluje každého z nás - z lásky, ktorá nás nikdy
neopustí. Boh pred nami nič netají. Pozýva nás, slabých a hriešnych, aby sme v
plnosti zdieľali jeho nadprirodzený život. A dal do pohybu nebo i zem, aby sa tak
stalo!
Evanjelium svätého Jána vraví, že Boh nám dal Ducha Svätého, aby nás viedol k
plnosti pravdy zjavením tajomstiev evanjelia v našich srdciach. Duch Svätý berie, čo
počuje od Otca a Syna, a zjavuje nám to dôverným životodarným spôsobom (Jn 16, 12
- 15). A nejde iba o strohé posunutie informácií. Duch Svätý koná tak, aby nás
priviedol k zážitku Najsvätejšej Trojice. Jeho zjavenie vždy pozdvihuje srdce, napĺňa
radosťou a dáva nám istotu, že sme milované Božie deti.
Počas dnešnej svätej omše proste o hlboké zjavenie Najsvätejšej Trojice, o zjavenie
lásky, ktorá dala všetko, aby sme mohli byť s ňou. Očakávajte, že Boh vás naplní
nadprirodzeným životom a dá vám plnšie poznanie svojej lásky.

Ďakujem ti, nebeský Otče, milovaný Pane Ježišu a milostivý Duchu Svätý, za
tvoju úžasnú lásku. Aké neuveriteľné je, že si daroval tak veľa práve nám.
Chválime ťa za to, že sa nám zjavuješ, a za to, že nás napĺňaš svojou milosťou.
Pane, chválime a oslavujeme ťa!
Exodus 34, 4b - 6. 8 - 9; Daniel 3, 52 - 56; Druhý list Korinťanom 13, 11 - 13

