Liturgický program od 22. decembra – do 28. decembra 2014

Deň
Pondelok
22.12.

Čas a miesto

Úmysel

Vyšné Remety
17.00 - sv. liturgia

Utorok
23.12.

Vyšné Remety
17.00 - sv. liturgia

+ Juraj, Mária, Michal,
Mária rod. Hliváková
+ Helena, Ján, Pavol,
Andrej, Michal, Alžbeta
Ján rod. Kicová

Streda
24.12.

Štvrtok
25.12.

Liturgický program od 22. decembra – do 28. decembra 2014

Deň
Pondelok
22.12.
Utorok
23.12.

28.12.

+ Verona, Juraj a
a ostatní z rod. Mišovej

/zdržanlivosť od mäsa + pôst/

/zdržanlivosť od mäsa + pôst/

Streda
24.12.

Vyšné Remety
14.30 – veľká večiereň s lit.
sv. Bazila Veľkého
21.30 – Veľké povečerie

Narodenie nášho Pána
a Spasiteľa Ježiša Krista

Štvrtok
25.12.

/Prikázaný sviatok/

Zhromaždenie k Presvätej
Bohorodičke

Vyšné Remety
9.00 - sv. liturgia

Nedeľa po Kristovom
narodení
Vyšné Remety
9.00 - sv. liturgia

+ Anna

Vyšná Rybnica
8.30 – cárske časy
20.00 – Veľké povečerie

Narodenie nášho Pána
a Spasiteľa Ježiša Krista
/Prikázaný sviatok/
Vyšná Rybnica
10.30-sv. liturgia + myrovanie * Bohuznáma rod.

Piatok
26.12.

/Prikázaný sviatok/

Svätý prvomučeník Štefan

Nedeľa

Vyšná Rybnica
16.00 - sv. liturgia
Vyšná Rybnica
16.00 - sv. liturgia

Predvečer narodenia Pána

Vyšné Remety
9.00 - sv. liturgia

Sobota
27.12.

Úmysel

Predvečer narodenia Pána

Vyšné Remety
8.30 - sv. liturgia + myrovanie * za veriacich z farnosti

Piatok
26.12.

Čas a miesto

Zhromaždenie k Presvätej
Bohorodičke
/Prikázaný sviatok/
Vyšná Rybnica
10.30 - sv. liturgia

* Anna

* za veriacich z farnosti

Svätý prvomučeník Štefan
Sobota
27.12.

Vyšná Rybnica
10.30 - sv. liturgia

* Ladislav

Nedeľa po Kristovom
narodení
Nedeľa

28.12.

Vyšná Rybnica
10.30 - sv. liturgia

* za veriacich z farnosti

POKOJ VÁM

Stíš sa, pssst, prichádza LÁSKA...

_________________________________________________________
Roč.8, číslo 45.
Farský týždenník pre farnosť Vyšná Rybnica

V tieto dni, kedy sa už SLOVO oblieka v ľudské telo, pozývam seba
aj Teba, zatiahnuť na hĺbku každého okamihu. Skúsme teda

CHRISTOS RAŽDAJETSJA!

premôcť každý zhon, stres, nervozitu a napätie pri prípravách
sviatkov.

Dnes sa stal veľký a slávny zázrak. Panna porodila

Vedz, že za peniaze si môžeš kúpiť rôzne dary, ale nie LÁSKU

a Pannou zostala. Slovo sa vtelilo a od Otca sa

a POKOJ... Za peniaze môžeš kúpiť jasle, ale nie KRISTA.

neodlúčilo. Anjeli s pastiermi ho oslavujú. Aj my spolu

Nájdi si čas, byť s NÍM v svojom srdci, v tichu adorácie,

s nimi spievajme: „Sláva na výsostiach Bohu a pokoj na

buď s NÍM na púšti uprostred hluku príprav...

zemi“.

Lebo On z LÁSKY k nám sa stáva človekom a svojim príchodom
nám dáva najavo, že JEHO LÁSKA je silnejšia akékoľvek zlo.

Ak chceme svetlo, Ježiš prišiel preto, aby nás osvietil.

Prajem Ti, nech Jeho príchod rozžiari v Tebe každú TMU, odoženie
smútok, zapáli LÁSKOU, naplní POKOJOM a rozraduje v BOHU.

Ak chceme silu odolávať nepriateľom, prišiel nato,

Keď budeš pri jasliach, buď tam celým srdcom s NÍM, dovoľ MU,

aby nás posilňoval. Ak chceme odpustenie a spásu,

aby ON SÁM pôsobil v Tebe a prehovoril k Tvojmu srdcu.

prišiel preto, aby nám odpustil a spasil nás. Ak

Vtedy budeš Jeho sprítomnením a v každom spoznáš svojho brata

napokon chceme najvzácnejší dar jeho božskej lásky,

i sestru. Len tak zachytíš a dokážeš v pravý čas zotrieť slzy z tváre
tým vedľa Teba, lebo v Tebe sa naozaj narodil a žije Ježiš Kristus.
S DAROM modlitby pri jasliach vyprosuje MILOSŤ Božiu.

prišiel, aby nás ňou roznietil.
Milostiplné sviatky Kristovho narodenia a Vám praje
a vyprosuje o. Michal s rod.

