
Liturgický program od 28. mája 2012 –  do 3. júna 2012 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 
 
 

Pondelok 
28.5. 

 

 

Pondelok Svätého Ducha 
 

Vyšná Rybnica 
16.45 - sv. liturgia 

 

Vyšné Remety 
18.00 - sv. liturgia 

 

 
 
 

 
 
* Ján, Braňo, Ivana 

 

Utorok 

29.5. 

Vyšné Remety 
17.00  - sv. ruženec 

17.30 -sv. liturgia + pan.    

 

 
+ Michal Hlivák 

 

Streda 
30.5. 

Vyšná Rybnica 
17.00  - sv. ruženec 
17.30 - sv. liturgia  

 

 
 

 

Štvrtok 

31.5. 

Vyšné Remety 
16.00 – sv.  spoveď 

17.30 -sv. liturgia + euch. pob. 

 

+ Ján, Alžbeta a ostatní  
   z rod. Doliničovej 

 

Piatok 
1.6. 

1. piatok v mesiaci 
 

Vyšná Rybnica 
15.30 – sv. spoveď 

16.30 -sv. liturgia + euch. pob. 
 

Vyšné Remety 
17.45 - sv. liturgia + moleben 

 

 
 
* za členov sv. ruženca 
 
 
* za členov sv. ruženca 

Sobota 
2.6. 

Vyšná Rybnica 
7.30 -  sv. liturgia 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nedeľa 
3.6. 

 

1. nedeľa po Päťdesiatnici – 
Všetkých svätých 

 

Vyšné Remety 
8.30 - sv. liturgia + myrovanie 

 

Vyšná Rybnica 
10.00 -  sv. liturgia + myrovanie 

             

 
 
 
 
 
 
 

* za veriacich z farnosti 
 
 

* Róbert 

 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                            

Roč.6, číslo 21.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 
 

Zostúpenie Svätého Ducha 
Slávnosť zoslania Svätého Ducha, ktorý ľudovo nazývame Turíce, pochádza zo 
židovského sviatku Týždňov. Slávil sa po siedmich týždňoch od sviatku Paschy 
a bol spojený s púťou do Jeruzalema. Pôvodne to bola slávnosť žatvy, teda 
dožinky, keď sa obetovali prvotiny chlieb upečený z nového obilia. V neskoršom 
období židovských náboženských dejín sa sviatok Týždňov začal nazývať 
Pentekostes. Toto slovo pochádza z gréčtiny a doslova znamená päťdesiaty 
deň (po Pasche). Nadobudol aj nový význam. Stal sa spomienkovou dňom na 
sinajskú zmluvu a Zákon, ktorý Boh uzavrel s Izraelitmi pod vrchom Sinaj. Práve 
táto udalosť mala pre Izraelský národ veľký význam, pretože si ho vyvolil za svoj 
národ a začal s ním komunikovať. „Ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete 
medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom - veď mne patrí celá zem - a 
budete mi kráľovským kňazstvom a svätým národom!“ (Ex 19,5-6) 

V Novom zákone, práve na sviatok Pentekostes, teda Turíc, Boh si vytvára 
osobitý vzťah s každým národom a s každým človekom. Na päťdesiaty deň po 
Ježišom zmŕtvychvstaní dostávajú apoštoli prisľúbeného Tešiteľa, Svätého 
Ducha. „Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im 
Duch dával hovoriť.“ (Sk 2,4) Zoslanie Svätého Ducha znamená zrod Cirkvi, ale 
aj obrat v živote samotných apoštolov. Najskôr sú sklamaný zo smrti svojho 
majstra a so strachom sa schovávajú pred Židmi. Po zoslaní Ducha Svätého 
Ducha Peter povie také silné slová, po ktorých sa dá pokrstiť tritisíc ľudí (porov. 
Sk 2,41). Ďalším prejavom Svätého Ducha bolo, že „každý ich počul hovoriť 
svojím jazykom“ (Sk 2,6). „My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, 
Judey a Kappadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských 
krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi: 
počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch.“ (Sk 2,9-
11) Rôzne národy počujú rovnakú reč. Išlo o prvý dar Svätého Ducha, dar 
porozumenia. Je to pravý opak toho, čo sa udialo v starozákonnom príbehu o 
stavbe Babylonskej veže. „Tu zostúpil Pán, aby videl mesto a vežu, ktoré stavali 
ľudia, a povedal: Hľa, sú jedným národom, všetci  



majú jeden jazyk; toto je začiatok ich činov a veru neodstúpia od ničoho z toho, 
čo si zaumienili urobiť. Poďme, zostúpme a pomäťme tam ich jazyk, aby nik 
nerozumel reči druhého!“ (Gn 11,5-7) Ľudia si chceli vybudovať vlastnú 
civilizáciu (spoločenstvo) bez Boha a vybudovaná veža, namierená až do neba, 
akoby chcela zmiesť Boha z jeho trónu. 

Na tomto príbehu môžeme vidieť, aké je márne pyšné ľudské úsilie. Keď človek 
chce konať iba sám, bez Boha. Pýcha nám nedovoľuje medzi sebou 
komunikovať a poriadne si rozumieť aj vo vlastnej reči. Dar Svätého Ducha je 
darom lásky a porozumenia, ktorý je daný celej Cirkvi, teda aj nám. Cirkev má 
byť otvoreným spoločenstvom v prvom rade voči Bohu, ale aj voči ľuďom. Má 
byť skutočným spoločenstvom lásky a porozumenia, v ktorom prebýva naozaj 
Duch Boží. Prijali sme tieto dary do nášho farského spoločenstva, do našich 
rodín a do našich medziľudských vzťahov? „Veď všetci, ktorých vedie Boží 
Duch, sú Božími synmi.“ (Rim 8,14) „Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás 
prebýva Boží Duch?“ (1 Kor 3,16)  

 

Ovocie Svätého Ducha 
Toto nadprirodzené ovocie je obrovské. Ovocím Ducha sú dokonalosti, ktoré v 
nás Svätý Duch utvára ako prvotiny večnej slávy. Tradícia Cirkvi ich vymenúva 
dvanásť: láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, 

láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota (Gal 5, 22-

23). 

Láska a radosť zanecháva v duši Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť. 

Trpezlivosť vedie znášať fyzické a morálne utrpenie s vnútornou 
vyrovnanosťou, bez zbytočného šomrania a zatrpknutosti. Láska je trpezlivá a 
trpezlivosť zasa býva často oporou pre lásku. 

Vytrvalosť je podobná trpezlivosti. Je stálou disponovanosťou, vďaka ktorej 
zotrvávame v duševnej pohode, bez sťažovania si a zármutku, kým dosiahneme 
stanovené ciele. 

Láskavosť je stála pripravenosť vôle, ktorá nás vedie k tomu, aby sme túžili po 
dobre pre všetkých ľudí bez rozdielu... Duša cíti, že ju Boh miluje, a to ju núti 
zbaviť sa žiarlivosti a závisti, vidí v blížnych Božie deti, ktoré tiež Boh miluje a za 
ktoré tiež Kristus zomrel. 

Dobrotivosť je pripravenosť srdca, ktorá nás vedie konať dobro iným ľuďom. 
Prejavuje sa v množstve skutkov telesného a duchovného milosrdenstva. 

Vľúdnosť je zavŕšením a zdokonalením láskavosti a dobrotivosti. Duša s týmto 
darom sa neznepokojuje, neživý v sebe pocit krivdy za urážku a potupu,...vie, že 
to všetko Bohu slúži na očistenie duší. 

Verný človek poctivo spĺňa všetky svoje povinnosti, aj tie najmenšie, a požíva 
dôveru. Byť verným je jedna z foriem ako žiť spravodlivosť a lásku. 

Skromný človek sa vie v každej situácii zachovať vyrovnane a správne, lebo 
hodnotí svoje schopnosti – bez ich preceňovania alebo podceňovania – ako 
Boží dar na službu blížnym. 

Zdržanlivosť a čistota – akoby inštinktívne je duša zvlášť bdelá voči tomu, čo 
môže uškodiť vnútornej a vonkajšej čistote, ktorá je taká milá Bohu. Toto ovocie, 
ktoré skrášľuje kresťanský život a robí dušu schopnú pochopiť to, čo je Božie, 
možno zbierať aj uprostred veľkých pokušení, ak sa vyhýbame príležitosti na 
hriech a rozhodne bojujeme s vedomím, že Božia milosť nám nikdy nebude 
chýbať. 

 
 

Vtipy 
- Prečo je ráno rosa? 

- Lebo Zem sa pri otáčaní poriadne zapotí... 

 

- Prečo Boh stvoril ženu tak, že zobral Adamovi rebro?  
- Aby demonštroval, že z krádeže nič dobré nevzíde...  

 

- Blondínka už dlhší čas stojí na zástavke autobusu.  
Ide okolo chlapík a hovorí jej:  

"Slečna ale tento autobus chodí len cez sviatky!"  
"Juj, aké mám šťastie, ja mám totiž dnes meniny!" 

 


