Liturgický program od 3. októbra 2011 – do 9. októbra 2011
Deň
Čas a miesto
Úmysel
Vyšná Rybnica
Pondelok
8.00 - sv. liturgia
3.10.
19.00 – stretnutie rodičov
prvoprijímajúcich detí

Utorok
4.10.

Vyšné Remety
17.00 – sv. ruženec
17.30 sv. liturgia

Streda
5.10.

Vyšná Rybnica
16.00 – sv. spoveď
17.30 - sv. liturgia + euch. pob.

Štvrtok
6.10.

Vyšné Remety
+ Jozef, Mária
16.00 – sv. spoveď
rod. Bencuľaková
17.30 - sv. liturgia + euch. pob.

+ Jozef, Jozef, Helena
rod. Peťová

1. piatok v mesiaci

Piatok
7.10.

Vyšné Remety
16.30 - sv. liturgia

* za členov sv. ruženca

Vyšná Rybnica
17.30 - sv. liturgia s prípravou * za členov sv. ruženca
detí na 1. sv. ptijímanie

Sobota
8.10.

Vyšná Rybnica
8.00 - sv. liturgia

10. nedeľa po Päťdesiatnici
/zbierka na KBS/

Nedeľa
9.10.

Vyšná Rybnica
8.30 - sv. liturgia
Vyšné Remety
10.00 sv. liturgia + krst

* za veriacich z farnosti

* Ján s rod.
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Farský týždenník pre farnosť Vyšná Rybnica

Sila k životu bez hriechu
Rim 8,1
„Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi.“
V tejto vete, ktorú ti Boh šepká do srdca, sa ukrýva tvoja svätosť
kresťana, tvoja sloboda, tvoj život, aký má pre teba Boh naplánovaný.
Boh chce, aby si sa jej držal ako najcennejšieho pokladu, pretože je v
nej Ježišov poklad.
Premýšľaj o tejto vete, opakuj si ju stále dookola, až kým k tebe
neprehovorí. Pre teba, ktorý si v Kristovi, niet už odsúdenia! Nikto a
nič ťa nemôže odsúdiť, nájsť na tebe vinu, pretože si v ukrytý v
Ježišovi! A teda ani ty sám sa nesúď, neprehrabuj sa vo svojej vine.
Len odpočívaj v Ňom, v ktorom niet odsúdenia.
Žene, ktorá podvádzala svojho muža, Ježiš hovorí: „Ani ja ťa
neodsudzujem. Choď a už nehreš.“ Je smutné, že mnoho kresťanov to
má naopak. Povedalo by jej: „Nehreš už a potom ťa neodsúdime!“ Ježiš
ale nekladie podmienky, aby odpustil a neodsudzoval.
Cítiš vinu, lebo sa nedostatočne staráš o svoje deti? Obviňuješ sa, lebo
v sebe nemáš dosť lásky milovať manžela alkoholika? Nevládzeš sa
zbaviť hriešnych myšlienok? Si slabý, padáš a neustále sa obviňuješ, že
nie si hodný Kristovho kríža a lásky? Bojíš sa, že skončíš v pekle?
Našepkáva ti diabol alebo tvoje zlé svedomie: „hriešnik, hriešnik,
hriešnik!?“.
Máš pre neho odpoveď. Ježiš ťa neodsudzuje. Ježiš ťa do pekla
neposiela. Jedine život bez odsúdenia vyprodukuje život bez hriechu.
Ani Ježiš ťa neodsudzuje, tak choď a nehreš! Nie naopak! Ježiš
nehovorí nehreš a potom ťa neodsúdim. On ťa už neodsúdil a ty môžeš
teraz ísť a nehrešiť. V Kristovi niet pre teba výčitiek svedomia, ktoré
prinášajú smrť (2 Kor 7,10). V Ňom je život bez odsúdenia a bez
hriechu, život v slobode a moci víťazstva.

Úcta k ženám

vyvolať zdanie liberálnosti. Aké percento žien zaujíma dôležité verejné funkcie
alebo pozície vo svete obchodu?

Prines handru a umývaj!
Čo je treba prekonať
Stretávali sme sa ako skupina „intelektuálov“ snažiacich sa zmeniť svet v dome
mladých manželov, ktorí nám ponúkali svoju pohostinnosť, kávu a množstvo
popolníkov. Naši hostitelia boli zúrivými zástancami dôstojnosti a rovnosti žien
a domnievali sa, že podľa tohto ideálu aj žijú. Zrazu niekto zo spolustolujúcich
prevrhol šálku s kávou a zatiaľ, čo robil všetko preto, aby to očistil, hostiteľ mu
povedal: „Nechaj to tak“, a hneď na to svojej rovnostárskej manželke: „Carmen,
prines handru na čistenie!” V tej chvíli sme sa všetci prítomní pustili do
smiechu, keď sme videli, že ani slávna rovnosť nedokázala premôcť zdedený
zvyk dívať sa na ženu ako na slúžku.

Je potrebné skoncovať s názorom, že dôstojnosť ženy, ako aj detí, súvisí s ich
slabosťou. Vážiť si ženu nie je a nemá byť altruistickým postojom muža, ktorý
chce vyzerať ako ten, kto sa správa gentlemansky a pozorne k menejcennej
bytosti.
Dôstojnosť
ženy
je
kvôli
nej
samej.
V liturgii sobáša sa o nej hovorí ako o „spoločníčke rovnakej dôstojnosti“ a na
kurze predmanželskej prípravy sa hovorí o manželoch, o obidvoch, ako o hlave
domova.
Rôzni v úlohách

Otázka kultúry
Nesieme si so sebou kultúru, v ktorej žene pripadla úloha podriadenosti voči
mužovi. Predpokladá sa, že pôvodne to bolo zdôvodnené telesnou prevahou
muža, ktorý vládne žene. Ale pridali sa aj ďalšie zdôvodnenia: prvotné
predurčenie ženy k domácim prácam a starostlivosti o rodinu. Takže muž je
zodpovedný za zabezpečenie živobytia rodiny a žena za chod domácnosti a
poriadok. Ale táto schéma prestáva fungovať do tej miery, do akej sa žena
stáva spoluživiteľkou kvôli terajšej zlej ekonomickej situácii, aby pomohla
naplniť základné životné potreby.
Tu sa ukazuje nespravodlivosť: obidvaja majú povinnosť pracovať mimo
domov, avšak žena si zachováva aj povinnosť starať sa o deti a vykonávať
domáce práce a ako by to nestačilo, muž sa naďalej cíti byť pánom, ktorého
má žena poslúchať. To spôsobuje, že žena prežije celý svoj život, akoby bola
neplnoletá, a nie je jej umožnené, aby sa mohla rozhodovať, ani čo sa týka
tých najvážnejších rozhodnutí svojho života. V detstve a mladosti závisí od vôle
svojich rodičov; keď sa vydá, závisí od vôle manžela.

Muž a žena sú si rovní v dôstojnosti a rôzni v úlohách, tak sa to učia katolícki
manželia a týmto sa snažíme ochrániť ciele katolíckeho manželstva: vytvorenie
rodiny
a
vzájomnú
pomoc.
Keď sa vydatá žena zrieka rodičovstva, zrieka sa svojej ženskosti.
Sú chvályhodné civilné zákony, ktoré ochraňujú materstvo ženy, ktorá je
zamestnaná. Sú chvályhodné manželstvá, ktoré berú do úvahy zodpovednú
výchovu detí, keď žena musí pracovať. A samozrejme, sú chvályhodní
manželia, ktorí sa delia rovným dielom s manželkou o starostlivosť o deti a
domácnosť.

Škola úcty k ženám je samotný domov
• Ak sa dávajú dcéram rovnaké možnosti rastu ako synom.
• Ak sa nerobí zo sestry slúžka svojich bratov.
• Ak sa chlapci zúčastňujú rovnakým dielom na domácich prácach.

Hľadanie slobody
Krok za krokom žena získavala priestor, v ktorom mohla byť účastníčkou a
vykonávateľkou svojej slobody. Je úspechom, že môže mať prospech z
verejného vzdelania na technickej a profesionálnej úrovni, čo umožnilo, aby
mohla efektívne zastávať čoraz dôležitejšie úrady. Ale ešte stále existujú sféry,
kde hrá druhoradú úlohu, kde sa jej dovoľuje preniknúť len vtedy, keď sa chce

• Ak sa nepotláčajú dcéry za to, že sú ženy.
• Ak sa synovia učia mať úctu a vernosť k svojim snúbeniciam.
• Ak žena prijíma rozhodnutia spolu s manželom.

