IV číslo 24
Pobožnosť na cintorínoch 1. 11.:
Hlinné 13.30, Soľ 14.30,
Jastrabie 13.30, Komárany 14.15 hod.
Zmena vyhradená.
Sviečka za nenarodené deti: Spomienku
na zomrelé a usmrtené nenarodené deti
je možné vyjadriť večer 2. novembra aj
umiestnením horiacich sviečok do okien
našich domovov a modlitbou alebo
pietnym stíšením v kruhu rodiny. Sviečku
s logom si môžete zakúpiť v sakristiách
a podporiť aktivity na ochranu života.
Manželský večer. Pozývame manželov
našej farnosti na priateľské stretnutie
určené všetkým manželským párom bez
obmedzenia veku. Večer sa uskutoční
26.11.2016 o 16:00. Stretnutie sa začne
večerou, po ktorej bude nasledovať
program pod vedením manželov Hykovcov
z Inštitútu
rodiny
v Košiciach.
Predpokladaný koniec je okolo 19. hodiny.
Pozvaní sú všetci, ktorí chcú svoje
manželstvá upevniť, obnoviť a skvalitniť.
V prípade potreby sme schopní na mieste
konania, ktoré ešte bude spresnené,
vypomôcť s opatrovaním detí počas
programu. Prosíme, aby ste sa nahlásili
u pána farára alebo kaplána najneskôr do
30. 10. 2016.
. apoštolátu modlitby november
Úmysly
Všeobecný úmysel: Aby krajiny, ktoré sa
ujímajú veľkého počtu vysídlencov a
utečencov, boli podporované vo svojom
prejavovaní
solidarity.
Evanjelizačný

Oznamy
úmysel: Aby sa kňazi a laici vo farnostiach
podieľali
na
službe
v
prospech
spoločenstva a nedali sa ničím odradiť.
Úmysel našich biskupov: Aby sme skutkami
milosrdenstva vo svojom okolí svedčili
o tom, že Boh je milosrdný Otec.
Odpustky pre duše v očistci
Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých
zosnulých nábožne navštívi kostol, alebo
kaplnku, pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí
vyznanie viery (Verím v Boha) môže získať
úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť
iba dušiam v očistci.
Okrem tohto odpustkového úkonu sa
žiada splniť tri podmienky: Svätá spoveď
(krátko predtým, alebo po tom, Sväté
prijímanie (najlepšie v ten istý deň),
Modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče
náš, Zdravas a Sláva).
Je treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť
k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky
možno
získať
od
poludnia
predchádzajúceho dňa, až do polnoci
určeného dňa. Veriaci, ktorí nábožne
navštívi cintorín a aspoň mysľou sa
pomodlí za zosnulých, môže získať
odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba
dušiam v očistci, raz denne od
1.
novembra do 8. novembra. Treba splniť aj
vyššie spomenuté podmienky. Jedna
spoveď stačí na všetky odpustky.
Odpočinutie večné daj dušiam zomrelých,
Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech
odpočívajú v pokoji. Amen

Informačný dvojtýždenník vydaný pre vnútornú potrebu farnosti SOĽ. Vychádza raz za 2 týždne. Za
vydanie zodpovedá Farský úrad Soľ. Dobrovoľný príspevok 10 centov. Text neprešiel jazykovou úpravou.

Soľ 302, 094 35 SOĽ
č. účtu: 0562974376/0900
IČO: 35507543
DIČ: 2022570187

Farár: Jozef Polák
Kaplán: Matúš Hatok
Tel.: 057/44 96 385
e-mail: sol@rimkat.sk

Informačný dvojtýždenník, Ročník XIV., číslo 24 23. 10. 2016

Pokračovať v ceste
Lk 18, 9 – 14
Ten, kto chce rásť v duchovnom živote, musí si dávať pozor na dve nebezpečenstvá. To
prvé: myslieť si, že som už v cieli, a to druhé: stratiť nádej, že cieľ niekedy dosiahnem.
Obidva sú nebezpečné a sú brzdou pre náš duchovný rast.
Podobenstvo, ktoré nám Ježiš približuje v túto nedeľu, nám ponúka dva postoje, ktoré
môžeme zaujať na našej duchovnej ceste. Cítiť sa istý sám sebou: „Bože, ďakujem ti, že
nie som ako ostatní ľudia,“ alebo sa cítiť celkom závislý na Bohu a prosiť ho o
milosrdenstvo: „Ach, Bože, zmiluj sa nado mnou, hriešnikom!“
Dva postoje, ktoré predstavujú spôsob, ako prezentujeme seba samých pred Bohom.
Prvý, farizej, sa cíti ospravedlnený a istý. Verí, že jeho život je zhodný s Božím plánom, a
myslí si, že nepotrebuje rásť viac. A tak si zaslúži odmenu za to, čo robí. Druhý, mýtnik, si
je vedomý toho, že je na ceste a musí veľa vecí vo svojom živote vylepšiť. Vie, že
potrebuje Boha a jeho milosť. Cíti, že musí ešte veľa pracovať na svojom posvätení.
Mýtnik odišiel domov ospravedlnený, a nie farizej. Pýcha má moc, ale pokora víťazí. A
Boh nás chce mať pokorných. Takáto je Božia logika. Logika, ktorá možno odporuje
nášmu mysleniu. Treba rozpoznať dobro, ktoré robíme, a aj to, že naše počínanie je v
súlade s Božou vôľou. Avšak nesmieme stratiť z pohľadu to, čo ešte potrebujeme v
našom živote premeniť.
Na druhej strane, ak chceme žiť v pravde, treba rozpoznávať vlastné limity s vedomím, že
ešte nie sme v cieli a stále potrebujeme rásť. Keď prijímame svoje ľudské krehkosti a sme
si vedomí svojich nedostatkov, keď spoznávame svetlé a tmavé momenty v našom živote,
vtedy v nás začína klíčiť proces uzdravenia. Niet uzdravenia bez toho, aby sme nespoznali
svoje vlastné obmedzenia. Toho si bol vedomý mýtnik.
Poznanie našich vlastných limitov nám pomôže pokračovať v ceste. Aj keď sme si vedomí,
že nám ešte chýba veľa do cieľa, nestrácame nádej. Kráčame ďalej v istote, že Boh je na
ceste s nami. Zanechať cestu duchovného rastu by bolo rovnako nebezpečné ako si
myslieť, že už som v cieli. Aký je môj postoj pred Bohom? Ktorý z týchto dvoch je vlastný
mne? V ktorom objavujem sám seba.
Ján Kušnír SVD
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Deň
PONDELOK

UTOROK

Liturgický prehľad

Čas
24. október

Kostol

Úmysel

SOĽ

+ Juraj, Irena

17.00

HLINNÉ

ZBP rod Jurová, Krajníková

18.00

Deň

Čas

PONDELOK

31. október

UTOROK

féria
SOĽ

+ František Višňovský
STREDA

STREDA
Sv. spoveď od
16.00

ŠTVRTOK

26. október

féria

18.00

SOĽ

+ Anna, Andrej Kebleš, Lenka Petrová

18.00

HLINNÉ

+ Mária Pižontová

27. október

féria

ŠTVRTOK

Sv. spoveď od
16.00

18.00

KOMÁRANY

ZBP Štefan

Sv. spoveď od
16.30

18.00

JASTRABIE

+ rodičia a st. rodičia z rod. Veliký, Hlad

PIATOK
Sv. spoveď od
16.00

SOBOTA

28. október

HLINNÉ

+ Jozef Stredný (nedožitých 60 rokov)

18.00

SOĽ

ZBP Pavol

18.00
NEDEĽA

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok 8.30 spoveď chorí

18.00

29. október

féria
SOĽ

30. október

+ Michal, Regina, Jozef Jackanin
31. nedeľa cez rok C

9.00

HLINNÉ

Poďakovanie za uzdravenie

10.30

SOĽ

ZBP Ján, Jana Šopiak

9.15

KOMÁRANY

Za farnosť

PIATOK
16.00
15.45
Adorácia
16.00
15.45

SOBOTA
Večeradlo KO

NEDEĽA

Zmena času

8.00

Liturgický prehľad
Kostol

Úmysel

féria

féria

18.00

25. október

III číslo 24

JASTRABIE

ZBP Ján Mikloš s rod.

Zbierka na kostol

1. november Všetkých svätých, slávnosť
9.00

HLINNÉ

ZBP Peter, Ľudmila, Juraj

10.30

SOĽ

Za farnosť

8.00

KOMÁRANY

Za lásku a porozumenie pre brata a sestru

9.15

JASTRABIE

ZBP rod. Peter Bačišin st., ml.

2. november Spomienka na všetkých verných zosnulých
17.00

HLINNÉ

+ Martin diakon

18.00

SOĽ

Za zosnulých

17.00

KOMÁRANY

+ Michal Mikloš

18.00

JASTRABIE

Za zosnulých

3. november

féria

18.00

HLINNÉ

Vlastný úmysel

17.00

SOĽ

+ Marta Hladová

18.00

KOMÁRANY

Vlastný úmysel

17.00

JASTRABIE

+Jozef, Mária, Pavol Veliký

4. november Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
17.00

HLINNÉ

Za ruženčiarov

18.00

SOĽ

Za ruženčiarov

17.00

KOMÁRANY

Za ruženčiarov

18.00

JASTRABIE

Za ruženčiarov

5. november

féria

18.00

SOĽ

+ Jozef, Anna, Michal, Ján, Mária

8.00

HLINNÉ

+ Ján, Mária, Ján, Margita

6. november

32. nedeľa cez rok C

9.00

HLINNÉ

Za farnosť

10.30

SOĽ

ZBP Emília Redzepovičová

8.00

KOMÁRANY

ZBP Lukáš, Mária s rod.

9.15

JASTRABIE

ZBP Helena Medvecová

