Liturgický program od 26. decembra 2011 – do 1. januárara 2012
Deň
Čas a miesto
Úmysel

Zhromaždenie k Presvätej
Bohorodičke
Pondelok

26.12.

/prikázaný sviatok/

Vianoce – Narodenie Ježiša Krista

Vyšné Remety
8.00 - utiereň
9.00 - sv. liturgia

* za veriacich z farnosti

Vyšná Rybnica
10.30 - sv. liturgia

Na každé Vianoce stojíme udivení nad betlehemskou maštaľou, pozerajúc na
Všemohúceho Boha, ktorý k nám prichádza ako malé, bezbranné dieťa.
V chudobnej betlehemskej maštali prichádza na svet Spasiteľ a Vykupiteľ
sveta. Nevybral si palác ani prepych, ale pokoru, chudobu a drevené jasle...

* Bohuznáma rod.

Svätý prvomučeník Štefan
Utorok
27.12.

Vyšná Rybnica
16.30 - sv. liturgia

* Dušan

Vyšné Remety
17.30 - sv. liturgia

* Viera s rod.

Streda
28.12.
Štvrtok
29.12.
Piatok
30.12.
Sobota
31.12.

Vyšné Remety
17.00 - sv. liturgia s prípravou + Juraj, Anna, Ján, Ján
rod. Prislupská
detí na 1. sv. prijímanie
Vyšná Rybnica
8.00 - sv. liturgia
Vyšná Rybnica
16.00 - ďakovná sv. liturgia
Vyšné Remety
17.00 – ďakovná sv. liturgia

Obrezanie Pána Ježiša
Nedeľa
1.1.

POKOJ VÁM
______________________________________________________
Roč.5, číslo 50.
Farský týždenník pre farnosť Vyšná Rybnica

Vyšné Remety
8.30 - sv. liturgia + myrovanie * Peter, Slavomír
Vyšná Rybnica
10.30 - sv. liturgia + myrovanie * za veriacich z farnosti

Veľký mysliteľ Lambert Noben v „Posolstve z betlehemskej jaskyne“ píše:
„Narodil som sa nahý, hovorí Boh, aby si ty bol schopný zriekať sa samého
seba.
Narodil som sa chudobný, aby si ma ty mohol uznať za jediné bohatstvo.
Narodil som sa v maštali, aby si sa ty naučil posväcovať každé miesto.
Narodil som sa bezmocný, aby si sa ma ty nikdy nebál.
Narodil som sa z lásky, aby si ty nikdy nepochyboval o mojej láske.
Narodil som sa v noci, aby si ty uveril, že môžem rozjasniť každú skutočnosť
zahalenú tmou.
Narodil som sa v ľudskej podobe, hovorí Boh, aby si sa ty nikdy nehanbil byť
sebou.
Narodil som sa ako človek, aby si sa ty mohol stať „Božím synom“.
Narodil som sa prenasledovaný od začiatku, aby si sa ty naučil prijímať všetky
ťažkosti.
Narodil som sa v jednoduchosti, aby si ty nebol vnútorne zamotaný.
Narodil som sa v tvojom ľudskom živote, hovorí Boh, aby som všetkých ľudí
priviedol do domu Otca.“
Drahí bratia a sestry, prichádza na svet Božie Dieťa. Prijmime Ho s pokorou a
dôverou. Nech Boh nájde v nás hodný príbytok pre seba. Nech čaro Vianoc
zavíta do Vašich rodín a dotkne sa všetkých Vašich blízkych. Nech tento Ježiš,
ktorý sa narodí nám všetkým, sa neuloží v jasliach, ale v našich srdciach.
Navzájom si odpúšťajme, preukazujme dobro a lásku, pochopenie a dobré
slovo nielen počas sviatočných dní, ale aj v nastávajúcom roku 2012.
To Vám z celého srdca želajú
a vyprosujú o. Michal s rod..

Tajomstvo Nazareta
Pokračovanie

3. Rodinné väzby.

Ježiš žije v rodine vyznačujúcej sa židovskou spiritualitou a vernosťou zákonu:
„Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky.Keď
mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom“. Rodina a zákon –
to je kontext, v ktorom Ježiš rástol v múdrosti a milosti. Židovská rodina a
judaistická religiozita, patriarchálna rodina a doma prežívané náboženstvo s
každoročnými sviatkami, so zmyslom pre sobotu, s každodennou prácou a
modlitbou, so spôsobom čistej a nežnej lásky manželov dávajú pochopiť, ako
Ježiš hlboko prežíval svoju rodinu.
Aj my vyrastáme v konkrétnej ľudskej rodine, uprostred vzťahov prijatia,
ktorými rastieme a odpovedáme na život a na Božie volanie. Aj my sa staneme
tým, čo sme dostali. Tajomstvo Nazareta je súhrnom všetkých týchto väzieb:
rodina a religiozita, naše korene a náš ľud, každodenný život a naše sny do
budúcna. Dobrodružstvo ľudského života vychádza z toho, čo sme dostali –
život, domov, city, jazyk, viera. Naša ľudskosť sa formuje v rodine, s jej
bohatstvami i chudobou.
Z učenia Cirkvi
Život rodiny so sebou prináša jedinečný, nový, kreatívny štýl, ktorý sa prežíva a
zakusuje v manželskej dvojici a odovzdáva sa deťom, aby pretvoril svet.
Evanjeliový spôsob života v rodine pôsobí dovnútra i navonok cirkevného
spoločenstva tým, že dáva zaskvieť charizme manželstva, novému prikázaniu
lásky k Bohu a k blížnemu. Familiaris Consortio (64) nás pôsobivo nabáda, aby
sme znovu objavili rodinnejšiu tvár Cirkvi a osvojili si „ľudskejšie a bratskejšie
vzájomné vzťahy.“
Evanjeliový spôsob života v rodine
Kresťanská rodina, oživovaná a udržiavaná novým prikázaním lásky, praktizuje
v svojom živote pohostinstvo, úctu a službu voči každému človeku, ktorého
vždy prijíma pre jeho osobnú dôstojnosť a dôstojnosť Božieho dieťaťa.
Má sa to prejavovať predovšetkým medzi manželmi a rodinou a na prospech
oboch, a to každodenným úsilím o zveľadenie opravdivého osobného
spoločenstva, ktoré sa opiera o vnútorné spoločenstvo lásky a z neho vyrastá.
To sa má potom rozvíjať v širšom okruhu cirkevného spoločenstva, do ktorého
je kresťanská rodina začlenená. Vďaka láske v rodine Cirkev môže a má

nadobúdať domáckejší, čiže rodinnejší rozmer, a to osvojovaním si ľudskejších
a bratskejších vzájomných vzťahov.
Láska však prekračuje aj hranice okruhu bratov vo viere, pretože „každý človek
je mojím bratom“. V každom človeku, najmä ak je chudobný, chorý, trpiaci
alebo ak je obeťou nespravodlivého zaobchádzania, láska objavuje Kristovu
tvár a brata, ktorého treba milovať a ktorému treba slúžiť.
Ak má rodina plniť svoju službu človeku naozaj evanjeliovým spôsobom, musí
dôsledne uskutočňovať to, čo zdôrazňuje Druhý vatikánsky koncil: „Aby táto
charitatívna činnosť bola a prejavovala sa naozaj bez akýchkoľvek výhrad,
treba vidieť v blížnom obraz Boží, na ktorý je stvorený, a Krista Pána, ktorému
sa podľa pravdy venuje to, čo sa dáva núdznemu“.

Vtipovisko
Panna Mária a Svätý Jozef sa skláňajú nad jasličkami s dieťatkom.
Vtom vojdu pastieri s darmi, obzrú si dieťa a povedia:
- Ježišinku, ten je ale krásny!
Svätý Jozef sa nakloní k Panne Márii a hovorí:
- Vidíš, to je meno pre nášho malého a nie Hugo!
Po piatich rokoch sa otecko s mamičkou opäť udobrili. Mamička na
otecka po dlhej dobe opäť prehovorila. Vidím ten krásny okamih ako
dnes. Bolo to pri štedrovečernej večeri. Povedala mu: - Žer!

Jožko, čo si kúpil babke pod stromček?
- Futbalovú loptu.
- Futbalovú loptu? Ale veď babička nehrá futbal.
- Práve preto. Ona mi kúpila knižky.
-

Škót posiela blahoželanie nasledujúceho znenia:
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok v rokoch 2006 až 2015 vám
zasiela Ludvik.
-Pán doktor, pán doktor podarila sa operácia?
-Nehovorte mi pán doktor, ja som svätý Peter!

