Liturgický program od 17. októbra 2011 – do 23. októbra 2011
Deň

Čas a miesto

Úmysel

Pondelok

Ježiš očistil tvoje svedomie.

17.10.

Hebr 9,17

Utorok
18.10.

„O čo viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha samého seba obetoval
Bohu v bezchybnú obeť, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby
sme slúžili živému Bohu.“

Streda
19.10.
Štvrtok
20.10.

Piatok
21.10.

Sobota
22.10.

Vyšné Remety
16.30 – sv. ruženec
17.00 - sv. liturgia
Vyšné Remety
16.00 - sv. liturgia

+ Mária, Juraj
rod. Ihnátová
+ Ján, Ján, Anna, Juraj
rod. Hamorská

Vyšná Rybnica
17.00 - sv. liturgia s prípravou + Juraj a ostatní
z rod. Mišovej
detí na 1. sv. prijímanie
Vyšná Rybnica
8.00 - sv. liturgia

19. nedeľa po Päťdesiatnici
Vyšné Remety
8.30 sv. liturgia
Vyšná Rybnica
10.00 - sv. liturgia

Mám zlé svedomie. „Za to, čo som dnes urobil, si určite zaslúžim trest! To, že
si si dnes zlomil nohu, to je preto, lebo si si to zaslúžil!“ Nehovorilo ti to či niečo
podobné nedávno tvoje svedomie? „Nečuduj sa, že sa s tebou tvoja dcéra
nerozpráva. Nebol si tu, keď ťa potrebovala! “
Mnoho ľudí je v dlhodobej depresii práve z neutíchajúceho pocitu viny a
potreby „zaplatiť“ za svoje chyby, poklesky. Všetci predsa vieme, že Boh je
spravodlivý, môj hriech nemôže zostať nepotrestaný. Musím za neho zaplatiť.
Raz určite!
Boh je naozaj spravodlivý, sám to o sebe mnohokrát v Biblii povedal. Je dobré
teda poznať odpoveď. Ak znovu budete počuť, ako vás ktosi či čosi odsudzuje
a ako vraví, „Si vinný, musíš pykať. Toto je trest za tvoj hriech“, odpovedzte
mu, „Áno. Zhrešil som. Ale tento i všetky ostatné moje hriechy, dokonca aj
hriechy, ktoré som ešte nevykonal, boli dokonalo potrestané a Boh sa s nimi
vysporiadal na kríži. Nie pre mňa už žiadneho trestu, pretože o čo viac krv
Krista, očistí moje svedomie od mŕtvych skutkov, aby som slúžil živému Bohu.
Všetci sme vinní. A všetci to vieme. No existuje len jediný spôsob, ako
nájdeme pokoj. A to je, keď sa pozrieme na Krista a kríž. Tam sa naše
svedomie upokojí.

/mesačná zbierka na chrám/

Nedeľa
23.10.

POKOJ VÁM
______________________________________________________
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Farský týždenník pre farnosť Vyšná Rybnica

* za veriacich z farnosti
* Ján s rod.

A tak teda nabudúce, keď ťa bude svedomie odsudzovať na smrť, neuchyľuj sa
k vlastným silám, k dobrým skutkom, nesnaž sa sám seba vykúpiť, ale pozri na
kríž a povedz, „Otec, ďakujem Ti za Kristov kríž. Tam si sa vysporiadal s
každým mojim hriechom, Ježiš bol odsúdený za mňa a pre mňa už niet
žiadneho odsúdenia.“

Radosť
Po hurikáne
Pozerali sme správy o nedávnom hurikáne a kamera nám ukazovala
srdcervúce scény zničených ciest, zrútených domov až po základy,
povodní, a predovšetkým úbohých ľudí, zotrvávajúcich pri ruinách
svojich domovov, aby zabránili neľudskej lúpeži toho mála, čo im ešte
ostalo. Reportér sa zhováral s manželským párom, v tvárach ktorých
bolo vidno starosti a smútok, zatiaľ čo v pozadí scény bolo vidieť ich
domček zaplavený takmer po strechu. Zaujalo ma, že som videl deti,
ktoré liezli na strechu a stadiaľ skákali do novovytvoreného
‚kúpaliska’…boli šťastné! Šťastné deti, ktoré si zachovajú radosť aj
napriek katastrofe.
Čo je to radosť?
Je to prejavenie blaženosti, ktorú človek zažíva tvárou v tvár nejakému
dobru. Je to vyjadrenie šťastia. Príčiny môžu byť rôzne: od
jednoduchého telesného blaha, vtedy radosť trvá, kým trvá táto čiste
prirodzená príčina, po morálne alebo duchovné blaho. Radosť, ktorá
pochádza z toho, že milujem a som milovaný, vydrží aj napriek
trápeniu. Radosť, ktorej príčinou je priateľstvo s Bohom, je večná.
Voláme ju blaženosťou, alebo tiež nebom. Nebo môžeme zažívať už aj
tu! Radosť detí vyviera z ich vnútorného pokoja, ktorým je skutočná
nevinnosť. Pravá radosť sa nekupuje vo fľašiach, ani ju nevyvolávajú
drogy alebo zneužitie sexuality. Keď sa ponoríme do víru zmyslov,
zdanlivá radosť trvá tak dlho, ako jedna noc hýrenia, a po nej príde
prázdnota, nuda a ‘opica‘. Tí, ktorí zažívajú takýto druh radosti,
podliehajú hlbokému smútku. Smútku z toho, že nevedia žiť.
Smútok a melanchólia, von z môjho domu!
Poznám jeden príklad zo života, ktorý na mňa urobil veľký dojem.
Hovorí o mužovi ponorenému do hlbokej trudnomyseľnosti, ktorý
prišiel k múdremu lekárovi hľadajúc liek. Dobrý lekár mu hneď začal
vymenovávať zoznam aktivít, ktoré by mu mohli spôsobiť radosť:
cestovanie, dobrodružstvá, dobré jedlo, vína, telesné slasti, priateľstvá
znamenitých ľudí, hudba, knihy... Pacient povedal lekárovi, že toto
všetko už mal v hojnosti, ale nestačilo to na odohnanie jeho smútku.
„Tak potom“, hovorí lekár, „choďte si pozrieť Garricka“. David
Garrick bol veľký herec 18. storočia, ktorému sa nikto nevyrovnal v
zabávaní vždy veľmi náročnej anglickej spoločnosti. A ten pacient

odpovedal múdremu lekárovi: „Doktor, ja som Garrick! Smútok
slávnych! Tento príbeh úbohého Garricka, pochovaného s poctami
vedľa kráľov a kniežat vo Westminsterskom opátstve v Londýne, je
otriasajúci. A v našej pamäti nachádzame dlhý zoznam krásnych,
bohatých a úspešných mužov a žien, ktorí sa rozhodli ukončiť svoj
život, pretože nedokázali z neho odstrániť smútok.
Existujú radostní ľudia?
Okrem detí, áno; mnoho ľudí, ktorí žijú svoj život dobre naladení a s
radosťou, ktorú im spôsobujú veci, ľudia, tešiac sa z ich existencie. Je
to potrebné otvoriť oči a vedieť ich objaviť. Ale najmä, skutočná radosť
sa rodí z dobra, ktoré robíme, a z dobra, ktoré prijímame. Svätí sú tiež
úspešní; skutoční víťazi a všetci sú radostní a majú zmysel pre humor.
Sv. Filip Neri stále opakoval: „Smútok a melanchólia, von z môjho
domu!”, a jeho heslom bolo, „Omnia in laetitia”, “Všetko s radosťou”.
Život je veľmi vážny a vyžaduje si od nás veľké obete pochádzajúce z
našej zodpovednosti; môžeme ich robiť s predĺženou a mĺkvou tvárou,
alebo s tvárou žiariacou radosťou, pretože milujeme tento život, hocako
vážny a náročný je.
Maj na pamäti...
• „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4, 4).
• „Ak by som mal Boha požiadať o jeden dar, jeden jediný dar, dar z
neba, žiadal by som, myslím, že bez pochybnosti, aby mi udelil
dokonalú schopnosť úsmevu“ (Martín Descalzo).
• „Maj dobré svedomie a budeš mať vždy radosť. Ak je na svete nejaká
radosť, tak ju určite má človek čistého srdca“ (Tomáš Kempenský).
• „Svätý smutný je smutný svätý“ (pripisované Sv. Terézii z Ávily).
• „Smutný môžem byť sám; aby som bol radostný, potrebujem
spoločnosť“ (Hubbard).
• „Mnohým ľuďom unikajú malé radosti, zatiaľ čo čakajú veľké
šťastie“ (Pearl S. Buck).
• „Nehľadaj odmenu, lebo máš veľkú odmenu tu na zemi: tvoju
duchovnú radosť, z ktorej sa môže tešiť iba spravodlivý“
(Dostojevskij).
• „Nikto nemôže za to, akú má tvár... ale za to, ako sa tvári, áno!"
(ľudová pieseň).
• „Kto dáva tomuto domu radosť? Mária!“ (ľudová modlitba).

