Liturgický program od 14. marca 2011 – do 20. marca 2011

Deň

Čas a miesto

Pondelok

Vyšná Rybnica
16.00 - sv. liturgia

14.3.
Utorok
15.3.

Streda
16.3.
Štvrtok
17.3.
Piatok
18.3.

Vyšné Remety
17.00 - sv. liturgia
Vyšné Remety
17.00 - sv. liturgia +
krížova cesta
Vyšná Rybnica
16.00 - sv. liturgia
Vyšné Remety
17.00 - liturgia vopred
posvätených darov
Vyšná Rybnica
17.00 - sv. liturgia + pan.
moleben
Vyšné Remety
17.00 - liturgia vopred
posvätených darov

Úmysel
+ Ladislav Geľatič

Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal
* Michaela
+ Alžbeta Praščaková
+ Anna, Juraj
rod. Mižaková
+ Mária, Ján, Edita,
Dušan rod. Doliničová
+ Ján
+ Mária, Ján, Ján, Juraj
rod. Peťová

2. zádušná sobota
Vyšná Rybnica

Sobota
16.00 -sv. liturgia + panychída + za zosnulých
19.3.
Vyšné Remety
17.15 -sv. liturgia + panychída + za zosnulých

2. pôstna nedeľa
Nedeľa
20.3.

POKOJ VÁM
_______________________________________________________
Roč.5, číslo 11.
Farský týždenník pre farnosť Vyšná Rybnica

Vyšné Remety
8.30 - sv. liturgia

* za veriacich z farnosti

Vyšná Rybnica
10.00 - sv. liturgia
14.00 – krížová cesta

* Ladislav s rod.

Už od počiatkov sa pôst prežíva ako obdobie bezprostrednej prípravy na krst,
ktorý sa slávi na veľkonočnú vigíliu. Celé pôstne obdobie je tak cestou
k veľkému stretnutiu s Kristom, k začleneniu do Krista a teda k obnove života.
My sme už pokrstení, ale často sa stáva, že krst nie je v našom každodennom
živote veľmi účinný. Preto je aj pre nás pôst obnovou katechumenátu,
obnovou, v ktorej sa opäť obraciame k svojmu krstu, aby sme ho znovu
objavili, do hĺbky prežili a aby sme sa tak nanovo stali skutočnými kresťanmi.
Pôst je teda príležitosťou „znovu sa stať kresťanmi“ prostredníctvom stáleho
procesu vnútornej zmeny a napredovania v poznaní Krista a v láske k nemu.
Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. – U všetkých
troch synoptikov Ježišovmu pobytu na púšti predchádza krst. Krstom sme aj
my začlenení do Krista a dostávame podiel na jeho prorockom, kňazskom a
kráľovskom úrade. Preto je veľmi významné, že práve na začiatku pôstu
liturgia predstavuje Ježiša ako víťazne vychádza z pokúšania na púšti a
zjavuje sa ako pravý Prorok, Kňaz a Kráľ.
Na pokušenie materialistického chápania spásy „... povedz, nech sa z týchto
kameňov stanú chleby “ Ježiš – pravý Prorok reaguje: „ Nielen z chleba žije
človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. “ Učí tak nás
všetkých, ktorí sme povolaní byť prorokmi podľa jeho vzoru, nestotožňovať
spásu s humanizmom usilujúcim iba o nejaké všeobecné blaho, ale
usmerňovať pohľady ľudí vyššie a ďalej.
Víťazstvom nad pokušením stavať vzťah k Bohu na zázračných prejavoch
jeho priazne – “...vrhni sa dolu, veď je napísané: »Svojim anjelom dá príkaz o
tebe a vezmú ťa na ruky....« – Ježiš – Kňaz učí, že pravá bohoslužba a
vernosť všeobecnému kňazstvu je prinášať svoj život (so všetkými všednými
drobnosťami) ako duchovnú obetu.
Víťazstvom nad pokušením chápať slobodu ako vládnutie nad druhými: „...toto
všetko ti dám... “ Ježiš – Kráľ ukazuje, že pravá sloboda a skutočná kráľovská
dôstojnosť spočíva v službe.

OPATRNOSŤ

Opatrnosti sa učíme. Je to rodina, ktorá je školou, ktorá nás učí hodnotiť život
a využívať dobré príležitosti, ktoré prichádzajú.

„Netreba ťahať tigra za chvost"
Išli sme do školy a bolo len niekoľko minút do ôsmej. Ešte sme ani neboli za
rohom, keď nás moja mama zavolala a museli sme sa vrátiť, aby sme vedeli,
čo od nás chce. „Pozor na autá, aby vás nezrazili", povedala. „Ale mami, my
vieme!", odpovedali sme rozladení touto každodennou pripomienkou. „Áno,
ale netreba ťahať tigra za chvost", bola posledná veta plná autority. Toto bola
lekcia opatrnosti, ktorá doteraz znie v našich ušiach: „Netreba ťahať tigra za
chvost!"
Anjelik a čertík
Na karikatúrach sa zvykne kresliť anjelik a čertík, ktorí presvedčujú
o výhodách konania dobra a zla. Opatrnosť je všímať si anjelika a ignorovať
čertíka.
Je to schopnosť zvoliť si najlepšiu cestu a dať sa na ňu, ignorujúc tie, ktoré
vedú
k zlu
alebo
škode.
Je to myslieť pred konaním, s akými prostriedkami môžeme počítať, aby sme
svoj cieľ najlepšie zrealizovali tak, aby sme boli úspešní.

Deti pod pokrievkou
Strach zo života nás núti zavrieť sa v dome a nevyužívať príležitosti potrebné
pre náš zdravý rozvoj. Úbohé deti pod pokrievkou, ktoré nemajú možnosť hrať
sa s inými deťmi! Je určite pravda, že deti sa vystavujú nebezpečenstvu
a rodičia ich majú chrániť pred zlom, ale nemôžu ich oddeliť od ich detstva
a od tých dobrodružstiev, ktoré formujú ich charakter.
Nie je dobré zanedbávať deti a nechať ich naverímboha, iste je vhodné, aby
rodičia sledovali činnosť svojich detí a snažili sa o ich stretávanie s inými
deťmi. Možno preto je v móde vodiť ich na toľké krúžky a kurzy, ktoré okrem
toho, že dávajú poučenie, poskytujú deťom aj zdravé miesto na stretávanie.
Čo je alebo nie je rozvážne býva často predmetom diskusie, ba aj hádky
v rodinách. Deti musia brať do úvahy to, že rozhodnutia rodičov pochádzajú
z ich želania uchrániť ich pred ublížením, nie preto, že im chcú zle.
Rodičia zas musia zvážiť, či ich opatrnosť nie je prehnaná a či v skutočnosti
nepripravuje
ich
deti
o možnosť
rastu.

Opatrnosť sprevádza múdreho človeka a spôsobuje, že sa cíti spokojný
s plodmi
svojich
rozhodnutí
a svojich
skutkov.

Spoločne, v dialógu a s Božou pomocou, nájdu, čo je rozvážne a čo nie.

„Údery odstraňujú hlúposť"

Byť opatrný znamená:

Opatrnosť dozrieva so skúsenosťou. Keď sme schopní poučiť sa s našich
neúspechov, stávame sa opatrnými, hoci sa hovorí, že človek je jediný
živočích, ktorý sa potkne dvakrát na tom istom kameni.

•
•
•

Existuje prirodzená opatrnosť, ktorú pozorujeme u dieťaťa od chvíle, keď
začína chodiť. Ak ma bolestivú skúsenosť, potrvá dlho, kým sa vráti k pokusu
o dobrodružstvo
prvých
krokov.

•
•
•

Vďaka Bohu, pri dieťati alebo mladom človeku, ktorí ešte nemajú skúsenosti
a preto ich opatrnosť je ešte nezrelá, zvykne byť vždy dospelý, ktorý ich učí na
základe
svojej
skúsenosti.

•
•

Premýšľať, kým prijmem dôležité rozhodnutie.
Rešpektovať dopravné značky.
V súčasnej neistote nevystavovať na obdiv svoj majetok a vyhýbať sa
osamelým miestam.
Nepiť alkohol, ak viem, že budem musieť šoférovať.
Poznať kamarátstva svojich detí a komunikovať s nimi.
„Muž je oheň a žena kúdeľ, prichádza diabol a fúkne" - španielske
príslovie o nebezpečenstve smilstva.
Pred rozhodnutím sa čo najlepšie informovať.
Nedôverovať „zázračným príležitostiam", ktoré nám sľubujú ľahký
zisk.

