Liturgický program Vyšné Remety od 18. apríla – 24. apríla
Deň
Čas a miesto
Úmysel
Pondelok
18.4.
Utorok
19.4.
Streda
20.4.

Vyšné Remety
17.30 - liturgia vopred
+ Ján Pliška
posvätených darov
Vyšné Remety
+ Ján, Michal, Mária
17.30 - liturgia vopred
a ostatní
posvätených darov + krížová
z rod. Jakubovej
cesta detí

Veľký Štvrtok
Vyšné Remety

Štvrtok 18.00 – Veľká večiereň
21.4.
s lit. sv. Bazila Veľkého

* Michaela

19.00 - Strasti Pána Ježiša

Veľký piatok
/Prikázaný sviatok, prísny pôst/

Piatok
22.4.

Vyšné Remety
17.00 – Veľká večiereň
s uložením pláštenice

Veľká Sobota
Sobota
23.4.

Vyšné Remety
17.00 - Veľká večiereň
s lit. sv. Bazila Veľkého

Veľká nedeľa Paschy
Nedeľa

24.4.

Vyšné Remety
7.30 - utiereň vzkriesenia +
požehnanie pokrmov
11.00 – sv. liturgia + myrovanie

V utorok pred sv. liturgiou a v stredu po sv. liturgii je možné sa
ešte vyspovedať!

POKOJ VÁM
_______________________________________________________
Roč.5, číslo 16.
Farský týždenník pre farnosť Vyšná Rybnica

O Veľkonočnej spovedi
sv. Ján Mária Vianney

Zamyslime sa, akým spôsobom sa spovedajú a prijímajú Najsvätejšiu Eucharistiu
ľudia vo veľkonočnom čase – urobme to, aby sme si mohli odpovedať na otázku, či
kresťania, ktorí prijímajú Najsvätejšiu Eucharistiu iba z donútenia, raz do roka, môžu
byť spokojní alebo nie. Keby k dobrej spovedi stačilo iba vyznanie hriechov pred
kňazom a vykonanie pokánia, ľahko by sme mohli získať stratenú Božiu milosť, cesta
spásy by nebola ťažká. Ale netreba sa klamať, Spasiteľ jasne povedal v Evanjeliu
mládencovi, že cesta, ktorá vedie do neba, je úzka a ide po nej málo ľudí.
Okolo Veľkej noci prichádzate na spoveď a vyznávate svoje hriechy, ako keby ste
rozprávali nejaký príbeh. Nakoniec bezmyšlienkovito a mechanicky sa pomodlíte pár
modlitieb a už sa vám zdá, že ste sa zmierili s Bohom. Nevidno ani stopy po náprave.
Z roka na rok robíte to isté! Aby sme si vykonali dobrú spoveď, treba nenávidieť hriech
z celého srdca a ľutovať, že sme urazili takého dobrého Boha, že sme pohrdli
milosťami, že sme neposlúchli hlas svedomia, že sme dlhý čas zotrvali v stave
hriechu. Opravdivý kajúcnik sa s bolesťou v srdci vrhá k nohám Boha a sám seba
obviňuje, aby získal odpustenie : doteraz som žil úplne opačne, ako mi prikazuje
viera – cítil som odpor k tomu všetkému, čo sa týka Božej slávy. Nič som
doteraz neurobil pre spásu mojej duše: budem stratený a zatratený, ak sa Boh
nado mnou nezmiluje.
Bohužiaľ, nie je to zriedkavé, že pri spovedi skôr muž obviňuje ženu, žena muža,
brat sestru, sestra brata, pán sluhu a sluha pána. Pri všeobecnom vyznaní obviňujú
seba, keď hovoria: moja vina; a o dve minúty neskôr sa bránia, pričom zvaľujú vinu na
iných. A nepreukazujú žiadnu pokoru ani ľútosť.
Veľmi často sa stáva, že tí, ktorí plačú pri spovedi, vôbec nepatria k najlepším
kresťanom. Ťažko je však, žeby ktosi, kto skutočne ľutuje a robí pokánie, nevzrušil sa
a nesmútil vnútorne. Preto úplná ľahostajnosť a chladnosť pri spovednici je zlým
znakom. Povedali sme, že opravdivá ľútosť sa musí nutne spájať so silným
predsavzatím viac nehrešiť. Ak je snaha po náprave úprimná, budeme sa skutočne
vyhýbať hriechu, zlým, pomstivým, nečistým myšlienkam, budeme sa chrániť všetkých
príležitostí, ktoré vedú k hriechu a použijeme všetky prostriedky, aby sme sa zbavili
zlých návykov. Vrúcne prosme Stvoriteľa, aby sme sami neupadli do zaslepenia a
zatvrdnutosti! Mužne odmietajme pokušenia sveta a diabla a bez prestania
vzdychajme poopravdivej vlasti – po nebi – lebo tam nás čaká sláva, odmena i večné
šťastie. Amen.

„Ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá
skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.“
Keď sa k Ježišovi dostala správa, že jeho priateľ Lazár je smrteľne chorý,
povedal: „Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený
Boží Syn“ Na prvý pohľad to nie je pravda. Lazár zomrel a niekoľko dní už ležal v
hrobe. A o to viac žasneme, že Ježiš ho neskôr povolal späť do života! Mária, Marta
a ich priatelia sa zhromaždili, aby oplakávali smrť priateľa. Keď sa napokon Ježiš
medzi nimi ukázal, vyčítali mu, že neprišiel hneď, ako sa dozvedel o Lazárovej
chorobe. „Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol umrel“ (Jn 11,21.32). Teraz
je už príliš neskoro. Naozaj? „Ale aj teraz viem,“ vyznáva Marta, „že o čokoľvek
poprosíš Boha, Boh ti to dá“ (Jn 11,22).
Nie je dosť odvážna na to, aby prijala doslova Ježišove slová, že jej brat bude
vzkriesený. Uspokojí sa s tým, že Lazár bude mať účasť na vzkriesení na konci
vekov. Veď jeho telo bolo v hrobe už dosť dlho na to, aby sa začalo rozkladať. Ale
Ježiš ide odvážne ďalej. Volá na mŕtveho Lazára a ten muž vychádza z hrobu živý.
Smrť nemá posledné slovo! Aj keby sa zdalo, že porážka je definitívna, víťazstvo
patrí Božiemu pomazanému.
Kto má v mojom živote posledné slovo? Visí nad mojimi hriechmi znechutenie?
Sužujú ma starosti? Čo je silnejšie: moc Božieho Ducha vo mne alebo príťažlivosť
pokušení, ktoré sa neustále snažia umlčať Ducha? Napríklad, čo sa stane, keď som
chorý alebo sa cítim napätý, nahnevaný či vyčerpaný? Môžem obviňovať Boha.
Môžem sa ľutovať. Môžem začať vynechávať čas modlitby. To všetko s
ospravedlnením, že Boh určite chápe, že si nedokážem vyhradiť čas na modlitbu,
keď som príliš chorý, príliš ustarostený, príliš zaneprázdnený. Alebo sa môžem
obrátiť k Pánovi, pritúliť sa k nemu a dovoliť mu, aby mi ponúkol svoju perspektívu
večnosti a nádeje.

Liturgický program Vyšná Rybnica od 18. apríla – 24. apríla
Deň
Čas a miesto
Úmysel
Vyšná Rybnica

Pondelok
18.4.

17.00 – sv. liturgia +
krížova cesta

+ rod. Peťaková

Utorok
19.4.
Streda
20.4.

Vyšná Rybnica
16.30 – sv. liturgia

+ Mária, Ján
rod. Čižmárová

Veľký Štvrtok

Štvrtok
21.4.

Vyšná Rybnica
16.45 - sv. liturgia

Veľký piatok
/Prikázaný sviatok, prísny pôst/

Piatok
22.4.

Sobota
23.4.

Vyšná Rybnica
8.30 – Strasti Pána Ježiša
15.30 – Veľká večiereň
s uložením pláštenice

Veľká Sobota
Vyšná Rybnica
21.00 - utiereň vzkriesenia

Veľká nedeľa Paschy
Nedeľa

24.4.

Vyšná Rybnica
9.00 – sv. liturgia + myrovanie
a požehnanie pokrmov

* za veriacich
z farnosti

V pondelok a v stredu ešte je možnosť sa vyspovedať.

