
Liturgický program od 23. januára 2012 –  do 29. januára 2012 
 

Deň Čas a miesto Úmysel 
 

Pondelok 
23.1. 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  

 

 
 

 

 

Utorok 

24.1. 

 

Vyšné Remety 
16.30 - sv. liturgia 

 

 

 
 

 

Streda 
25.1. 

 

Vyšná Rybnica 
16.00 - sv. liturgia  

 

 
* Bohuznáma rod. 

 

Štvrtok 

26.1. 

 

Vyšné Remety 
16.30 - sv. liturgia  

 

 

 

 
 
 
 

Piatok 
27.1. 

 

Vyšné Remety 
16.00 - sv. liturgia 

 

Vyšná Rybnica 
17.00 - sv. liturgia s prípravou   
            detí na 1. sv. prijímanie 

 

 
 
 

 
 
+ Mária, Ján, Ján, Anna   
    rod. Semivanová 

 

Sobota 
28.1. 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia + pan. 

 

 

+ František, Peter, 
Alžbeta rod. Gejgušová 
 

 
 
 
 
 
 

Nedeľa 
29.1. 

 
Nedeľa o mýtnikovi 

a farizejovi 
/Zbierka na Katolícku univerzitu / 

 

Vyšné Remety 
9.00 -  sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
10.30 - sv. liturgia  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
* za veriacich  
   z farnosti 
 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                       
Roč.6, číslo 4.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

O vlažnosti 
sv. Ján Mária Vianney 

 
Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst. (Zj 3, 16) 
Pousilujme sa rozoznať, či patríme k zástupu nešťastníkov, ktorých nazývame 
vlažnými. Keď dnes hovorím k vám, drahí priatelia, o strašnom stave vlažnej 
duše, tak vôbec nemám na mysli ľudí, ktorí žijú v smrteľnom hriechu a nechcú 
z neho povstať... Keď hovorím o vlažnej duši, nehovorím o tých, ktorí dokonca 
na Veľkú noc nejdú na svätú spoveď a na sväté prijímanie... 
 

K vlažným totiž rátam aj tých, ktorí by chceli súčasne patriť i Bohu, i svetu, ktorí 
sa koria pred svojím Stvoriteľom, ale znovu vystierajú ruky k svetu. V čom teda, 
spočíva vlažnosť v Božej službe? Vlažná duša neodumrela úplne v očiach 
Božích: ešte je v nej viera, nádej i láska. Avšak viera – bez horlivosti, nádej – 
bez sily, láska – bez ohňa a zápalu. 
 

Dobrý kresťan nielen prijíma všetky pravdy našej viery, ale o nich aj rozjíma a 
usiluje sa ich náležite naučiť. Rád počúva Božie slovo, a čím častejšie ho 
počúva, tým viac ho vychutnáva a viac ho využíva, pričom uniká tomu, čo Boh 
zakazuje a horlivo plní to, čo Boh prikazuje. A ako veľmi sa líši vlažný kresťan! 
V skutočnosti verí vo všetko, čo učí Cirkev, ale jeho viera je taká slabá, že 
vôbec nevplýva na srdce. Dobre vie, že keď zotrváva v stave vlažnosti, nepáči 
sa Bohu, ale nerobí nič, aby z tejto duchovnej letargie precitol. Vie, že Ježiš 
Kristus vo sviatosti pokánia odpúšťa hriechy a dáva vzrast v čnosti. Je 
presvedčený, že Ježiš Kristus v Najsvätejšej Sviatosti je pre jeho dušu 
opravdivým pokrmom – on však po tejto nebeskej Manne netúži. Jeho spovede 
i sväté prijímania sú veľmi zriedkavé... 
 

Teda, aké prostriedky treba používať, aby sme sa dostali z tohto oplakania 
hodného stavu? Skôr, ako odpoviem na túto otázku, musím najprv zdôrazniť, 
že stav vlažnosti je oveľa nebezpečnejší, ako stav veľkého hriešnika... 
Nič nie je také nebezpečné ako vlažnosť a ľahostajnosť v otázke spásy duše, 
lebo skôr sa obráti veľký hriešnik, ako vlažná duša. Z celého srdca prosme 
milosrdného Boha, aby nám pomohol dostať sa z tohto nešťastného stavu a 
túžme po nebi a večnom šťastí, poďme tou cestou, ktoré išli všetci svätí. To 
vám najvrúcnejšie želám. Amen. 



Rodina prežíva skúšky 

1. Jozefovi sa vo sne zjavil anjel. Skôr či neskôr, rôznymi spôsobmi, je 
život rodiny vystavený skúškam. Je preto potrebná múdrosť, rozlišovanie a 
nádej, veľká nádej, často ľudsky nepochopiteľná. Utrpenie, ohraničenie a 
zlyhanie sú súčasťou našej prirodzenosti ako stvorenia, poznačeného 
skúsenosťou hriechu, ktorý ničí všetku krásu a kazí každé dobro. To však 
neznamená, že sme určení na to, aby sme tomu podľahli, ba naopak; prijatie 
našej prirodzenosti nás nabáda k dôvere v dobrotivú prítomnosť Boha, ktorý 
dokáže tvoriť všetko nové. 

Úryvok z evanjelia opisuje dramatickým spôsobom cestu konkrétnej rodiny, 
Ježišovej rodiny, zjavne podobnej mnohým iným rodinám – maličký je v 
nebezpečenstve, hneď v noci je nutné vydať sa na cestu do cudzej krajiny. 
Mladá rodina je nútená vydať sa na neplánovanú, zložitú a obavy vzbudzujúcu 
cestu. Koľkokrát sa aj dnes stáva mnohým rodinám, že sú nútené zanechať 
svoj domov, aby mohli poskytnúť svojim deťom lepšie životné podmienky a aby 
ich uchránili od nebezpečenstva okolitého sveta. Možnože príbeh o úteku do 
Egypta poukazuje na všeobecnejšie udalosti, ktoré sa týkajú všetkých rodín – 
nevyhnutnosť vydať sa na cestu, ktorá vedie rodičov k zrelosti a deti k 
dospelosti, v uvedomení si svojho povolania; to sa nezriedka môže stať aj za 
cenu bolestných rozhodnutí. Je to cesta utvárania rodiny, privádzania na svet a 
vychovávania detí, cesta strmá, ťažká, náročná, na ktorej mnohé ťažkosti – od 
ktorých nie je žiadna rodina uchránená – môžu neraz odradiť. 

V príbehu z evanjelia Ježiš odchádza ako dieťa a keď sa vracia, získava 
svoje meno dospelého: „Budú ho volať Nazaretský.“ (Mt 2, 23), meno, ktoré už 
predznamenáva jeho osud spojený s krížom – týmto spôsobom aj na ceste 
každej rodiny, na ktorej rodičia dozrievajú, sa rodia dospelé deti, schopné prijať 
sami za seba svoje povolanie. Na tejto ceste rodiny sú hlavnými aktérmi 
rodičia, zvlášť otec, ktorí sú povolaní vytvoriť deťom dobré podmienky pre 
život. Nevyhnutnosť odísť je oznámená Jozefovi jazykom snov. Práve vo sne 
(Mt 1, 20-21) mu bolo predtým oznámené Máriino tehotenstvo a bol vyzvaný, 
aby ju prijal a vzal si ju k sebe (porov. Mt 1, 20-21). 

O Jozefovi toho vieme málo, ale jedna vec je istá: „bol to človek spravodlivý“ 
(Mt 1, 19). Spravodlivosť, čnosť medziľudských vzťahov, dáva na prvé miesto 
ochranu blížneho – tak sa Jozef, pretože bol spravodlivý a nechcel Máriu vystaviť 
potupe, rozhodol, že Máriu potajomky prepustí, namiesto toho, aby ju vydal 
verejnému súdu. V jednoduchosti svojho srdca dokázal rozpoznať Boží plán a 
uvidieť v udalostiach života rodiny Božie vedenie. Základom je dokázať „počúvať 
anjelov“, duchovne rozlišovať udalosti a chvíle nášho rodinného života, aby sme 
neustále pestovali vzťahy, uprednostňovali ich a uzdravovali. Rodina totiž žije z 

dobrých vzťahov, zo vzájomne pozitívnych pohľadov, z úcty a vzájomne 
poskytovanej istoty, z obrany a ochrany – takéto prostredie umožňuje pozorné 
rozlišovanie a pohotové rozhodovanie, ktoré zachraňuje život dieťaťa. To platí pre 
všetky rodiny, pre tie, ktoré prežívajú konkrétne nebezpečenstvo, ale aj pre tie, 
ktoré žijú v zdanlivo bezpečnejších situáciách – rodičia musia usilovať o taký život 
pre svoje deti, ktorý by ich chránil pred nástrahami a nebezpečenstvami. 

Anjel vyzýva k prebudeniu, prijatiu, úteku... a k dôvere, aby zostali v cudzej 
krajine, až kým im nepovie On, Pán. Jozef berie na seba svoju zodpovednosť, je 
protagonistom vlastnej životnej cesty, ale necíti sa sám, pretože počíta s 
pohľadom Toho, ktorý sa stará o život všetkých ľudí. Dôvera v Boha ho nezbavuje 
vlastného úsudku, hodnotenia situácií, celého procesu rozhodovania, ale skôr mu 
umožňuje prežívať každú situáciu bez toho, žeby si niekedy zúfal alebo rezignoval. 
Jozef je duchaprítomný, schopný čeliť udalostiam a chrániť život matky i dieťaťa, 
ale koná tiež v plnom vedomí toho, že mu pomáha účinná Božia ochrana. 

2. Vezmi so sebou dieťa i jeho matku. Jozef poslúchne, vezme dieťa i jeho 
matku a odvedie ich ďaleko od nebezpečenstva. Kráľ Herodes, ktorý mal byť 
garantom života svojho ľudu, sa v skutočnosti zmenil na prenasledovateľa, pred 
ktorým bolo potrebné utiecť. Aj dnes sa rodina stretáva s nebezpečnými a ľstivými 
nástrahami – utrpenie, chudoba, svojvôľa, ale tiež nadmerné pracovné vyťaženie, 
konzumný štýl života, ľahostajnosť, opustenosť a samota... Celý svet sa môže javiť 
ako prekážka, v rôznych podobách nepriateľský voči životu maličkých. Každý rodič 
by chcel urobiť svet jednoduchším, viac obývateľnejším pre svoje deti a ukázať im, 
že život je dobrý a hodný toho, aby sme ho žili. 

Starostlivosť o deti, keď sú malé, je motivovaná touto túžbou – rodičom je ľúto, 
keď deti plačú, trpia a urobia všetko preto, aby zmiernili ich bolesť. Robia, čo 
môžu, aby život pre ich deti bol krásny, aby bol darom, aby bol požehnaný v mene 
Božom. V tom spočíva význam cesty do Egypta – hľadanie bezpečného miesta 
uprostred noci, ktoré má chrániť pred nástrahami, násilím, znovu dávať nádej, 
dovoliť uchovať si správny obraz o Bohu a o živote. 

K tejto úlohe bol, zdá sa, na prvom mieste povolaný otec – je to on, ktorý sa 
budí a preberá iniciatívu. Jozefovi sú zverení syn i matka a on vie, že ich oboch 
musí odviesť do Egypta, do bezpečia. „Vezmi dieťa i jeho matku“, hovorí anjel až 
dvakrát a text to dvakrát opakuje. Tieto slová znejú ako povzbudenie pre otcov, 
aby prekonávali neistoty, aby vychádzali v ústrety matke a dieťaťu a postarali sa o 
nich. Spoločenské vedy dnes znovu objavujú, že osoba otca má pre celkový rozvoj 
detí rozhodujúci význam. 

Otec, ako text napovedá, nachádza svoju identitu a svoju úlohu v tom, že 
ochraňuje matku, čiže keď sa stará o vzťah manželov. Vieme veľmi dobre, aké je 
rodičovské porozumenie rozhodujúce pre ochranu, opateru a povzbudzovanie 
detí; vieme aj to, aké je ťažké pre muža chrániť ženu od tisícov nocí samoty, ticha 
a neschopnosti komunikovať. Aj tieto veci – ak sa na to lepšie pozrieme – sú 
nástrahami, ktoré robia život detí „ťažším“. 



 


