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

29. 06. 2014
Sv. Petra a Pavla - slávnosť
6:30;7:30,9:00;10:30;19:30
Adorácia – 18:00
30. 06. 2014 Pondelok
Féria
6:30; 18:00
01. 07. 2014 Utorok
Féria
6:30, 18:00
02. 07. 2014 Streda
Návšteva Panny Márie
6:30; 18:00
03. 07. 2014 Štvrtok
Sv. Tomáša, apoštola
6:30; 18:00
Adorácia
04. 07. 2014 Piatok
Féria
6:30; 16:30, 18:00
05. 07. 2014 Sobota
Sv. Cyrila a Metoda,
slovanských vierozvestov
6.30; 9.00; 10.30h
06. 07. 2014
14. Nedeľa cez rok
6:30,9:00;10:30;19:30
Adorácia – 18:00

Prajeme Vám všetkým pekné
prázdniny, pracujúcim dovolenku plnú
oddychu a pokoja, aby ste načerpali do
nového školského roka a do ďalších dní silu a
túžbu kráčať za Pánom. To Vám zo srdca
želajú a žehnajú kňazi Vašej farnosti.

· Počas prázdnin sv. omša v nedeľu o 7.30 nebude. Taktiež
počas prázdnin spovedať budeme len pol hodinu pred sv.
omšou. Počas sv. omše spovedať nebudeme, ak bude vo
farnosti prítomný len jeden kňaz.
· V sobotu na Slávnosť sv. Cyrila a Metoda budú sv. omše o
6.30; 9.00; 10.30 h.
· Tento týždeň je prvý piatok, spovedať budeme: Pondelok stredu od 17.00, štvrtok od 16.00, piatok od 15.00, v piatok
chorých po sídlisku od 9.00 hod.
· V stredu je celodenná adorácia.
· V sobotu bude po sv. omši Fatimská pobožnosť sv. ruženca.
· Upratuje skupina pani Lukášovej a Takáčovej, ďakujeme
predošlej skupine.
· Najnovšie číslo Katolíckych novín nás informuje o
"Morálnom probléme klamstva pred súdom."
· Dnešnú nedeľu je zbierka na „Dobročinné diela Svätého
Otca“.
Oznamy CV,
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. Bližšie info v
kancelárii centra.
· Zároveň Erko pripravuje pobytový tábor v termíne od 3.do 9.
augusta 2014. Bližšie informácie sú na plagáte.
Ostatné
Slovenská katolícka charita aj tento rok organizuje
·
zbierku zachovalých, funkčných alebo aj nových školských
pomôcok pre deti z chudobných rodín. Tieto veci môžete
odovzdať aj na fare alebo v sakristii po svätých omšiach. Bližšie
informácie nájdete na nástenke.

Poďakovanie p. kaplánovi Jaroslavovi Dekanovi
Aj touto cestou chceme poďakovať nášmu kaplánovi
Jaroslavovi za jeho štvorročné účinkovanie v našej
farnosti. Za každý jeho príhovor pri sv. omši, za
vysluhovanie sviatostí, za spoločné stretnutia sa či už pri
spoločných akciách, pútiach, alebo duchovných
obnovách na chatách. Nech mu Boh odmení každý
úsmev, dobré slovo a všetky priateľské vzťahy.
Prajeme mu na novom pôsobisku
farnosti Turzovka veľa Božieho
požehnania, chuti byť Boží a toto
božie prinášať medzi svojich
nastávajúcich farníkov.
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Číslo 40
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Zamyslenie na sviatok Petra a Pavla, apoštolov
Jeden človek, keď mal 31 rokov, zažil bankrot vo svojom podnikaní; v 32 bol neúspešný vo voľbách; v
34 prišiel ďalší neúspech a v 35 mu zomrela milovaná žena. V 36 zažil psychické zrútenie a v 38
prehral ďalšie voľby. V 43 bol neúspešný vo voľbách do kongresu. V 46 sa pokúsil znovu a neuspel
ďalší raz. V 48 rovnaká skúsenosť a v 55 nebol úspešný vo voľbách za senátora. V 56 prehral kampaň
na miesto viceprezidenta. V 58 nemal miesto senátora a v 60 sa stal prezidentom USA. Volal sa
Abraham Lincoln.
Neuveriteľné je, že tento muž prepísal dejiny a celý svet doteraz musí znášať dôsledky tejto zmeny,
pre niekoho veľmi dobré a pre niekoho veľmi zlé.
Šimon, rybár z Kafarnauma, muž hrubý a jednoduchý, s obrovskou emocionálnosťou a inštinktom,
nasleduje svojho majstra, verný do najmenších podrobností, málo zvyknutý na nejaké jemné diskusie,
a už vôbec nie teologické. Učeník, ktorý hlboko miluje Ježiša, zo srdca uprimne veľkodušný, pozná
veľmi málo z diplomacie a veľakrát zasahuje neotesane a zbŕklo. Neuveriteľné je, že je vybraný práve
on, nie mystik Ján, aby bol vedúcim skupinky, aby posilňoval bratov vo viere. Neuveriteľné je, že ten,
ktorý „ má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého,“
seba nazýva Synom človeka a očakáva, či ľudia – iba synovia človeka – vidia aj niečo viac, ako toto
človečenstvo. Pretože to sa nedá vidieť len tak, z tela a krvi, ale zjavuje to Otec na nebi!
Neuveriteľné je, že ten, ktorý poznal myslenie ľudí, sa pýta: „Akú mienku majú o mne ľudia?“ «Či si
myslia, že som syn človeka?» Apoštoli odpovedajú, že ľudia majú celkom dobrú mienku, ale nie
dostatočnú! Človek Šimon vypovie výrok, ktorý vychádza z úst človeka, ale dosvedčuje niekoho, kto je
viac, ako len človek. Toto práve dostačuje, aby na to Ježiš odpovedal svojím vyznaním o Šimonovi: „Ty
si Skala, ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju Cirkev.“
Tento muž, dobrák, ale úplne nevhodný pre úlohu manažéra a animátora, dostáva poverenie viesť
niečo, čo bude musieť vytrvať až do konca sveta, čo nijaká sila nepremôže. Ježiš mu zmení meno,
zmení mu povolanie; ale nezmení jeho povahu, nezmení jeho slabosť, keď zaprie zo strachu, že Ježiša
pozná... Napriek tomu Peter nezmení svoje dve najdôležitejšie vyznania, totiž, že Ježiša miluje a že
Ježiš je Mesiáš, syn živého Boha. Pretože ak Kristus nie je Božím Synom, tak potom ani nevstal
zmŕtvych a naša viera je márna a celé kresťanstvo je jedna - síce krásna - ale nepravdivá ilúzia. A ak
nemilujem Ježiša, čo staviam vo svojom živote?
Neuveriteľné je, že nie Noe staval Titanic, ale profesionáli, a že nie profesionáli stavali Archu, ale
Branislav Beniač SJ
Noe.
Skutky apoštolov 12, 1 - 11; Žalm 34, 2 - 9; Druhý list Timotejovi 4, 6 - 8. 17 - 18; Matúš 16, 13 - 19

