
Liturgický program od 7. novembra 2011– do 13. novembra 2011 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 

 
Pondelok 

7.11. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  

18.30 – stretnutie rodičov    
                 prvoprijímajúcich detí 
 

Vyšné Remety 
16.30 - sv. liturgia 

 

 

+ za duše v očistci 
 
 
 
 

+ Ján, Ján, Ján, Juraj,   
   Juraj, Alžbeta, Mária    
    rod. Peťová 

 
 
 
Utorok 

8.11. 

Sv. archanjel Michal 
 

Vyšná Rybnica 
16.30 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
17.30 - sv. liturgia  

 

 
 

* Štefan 
 
 

* Anna s rod. 

Streda 
9.11. 

Vyšná Rybnica 
16.30 - sv. liturgia + pan. 

 

+Mária, Viera, Ladislav,  
  Anna, Jozef  
  rod. Knoblíková 

Štvrtok 

10.11. 

 

  
 

 
 
 

Piatok 
11.11. 

Vyšná Rybnica 
16.00 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
17.00 - sv. liturgia s prípravou   
             detí na 1. sv. prijímanie 

 

+ Anna Kaliničová 
 
 

+ Juraj, Anna  
   rod. Prislupská 

Sobota 
12.11. 

Vyšná Rybnica 
8.00 -  sv. liturgia  

+ za  duše 
   nenarodených deti 

 
 
 
 

Nedeľa 
13.11. 

22. nedeľa po Päťdesiatnici 
/mesačná zbierka na chrám/ 

 

Vyšné Remety 
8.30  sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
10.00 -  sv. liturgia  

 
 
 
 

* Božena s rod. 
 
 

* za veriacich z farnosti 
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Máš v sebe Ježišov život 
Jn 10,10 

„Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“  

I keď bol Ježiš úplne Bohom, narodil sa ako človek. Prechádzal jedným 
pokušením za druhým a každé z nich porazil. (Hebr 4,15) V týchto 
víťazstvách sa ukazuje Jeho život. Tento život vložil do teba, život 
Krista je v tebe! Ježiš počas svojho života na zemi porážal chorobu, 
tíšil vietor a vlny, víťazil nad mocnosťami temna a smrťou. Bol to Jeho 
život, ktorý víťazil nad diablom a jeho skutkami. Tento život vložil do 
teba, život Krista je v tebe! Nakoniec podstúpil kríž. A tento život, 
ktorý bol v Ňom, ukončil a dal bodku za všetkým prirodzeným v 
Adamovej rase – chorobou, chudobou, bolesťou, prekliatím a smrťou. 
Všetko prirodzené, každý následok Adamovho hriechu tento mocný 
život ukončil. No všetko, čo bolo v Jeho živote nadprirodzené zostáva. 
A tento život vložil do teba, život Krista je v tebe! 

Potom Ježiš vstal z mŕtvych. K Jeho životu sa pridala moc 
zmŕtvychvstania. A tento život vložil do teba, život Krista je v tebe! Po 
svojom zmŕtvychvstaní Ježiš odišiel k Otcovi. Dnes sedí po Božej 
pravici, odpočíva po dokončenom diele. Patrí mu právoplatne čestné 
miesto, miesto autority a Božej lásky. A povedal som už, že tento život 
vložil do teba, že život Krista je v tebe? 

Pretože Ježiš odišiel k Otcovi, Duch Svätý môže prebývať a žiť v tebe 
(16,7), aby si žil život v Jeho pomazaní a kráčal životom v Jeho 
víťaznej sile. Všetko, čím Ježiš je, má Boh pre teba. Všetko čo Ježiš 
má, Boh chce, aby si vlastnil. Všetky tie vzrušujúce veci, ktoré píše 
Biblia o Ježišovi, všetky poklady hovoriace o Ňom a ukryté v Starom 
Zákone a Jeho nezmerateľné bohatstvá, ktoré nachádzaš v Novom 
Zákone, všetok Jeho život nie je niekde tam, ďaleko. Boh ho uložil 
priamo do teba. Prečo? Aby si mohol žiť plným, prekypujúcim 
životom, ktorý ti Ježiš prišiel dať! 



LÁSKA 

Dejiny lásky 

Z lásky Boh Otec tvorí muža a ženu; tvorí ich na svoj obraz a podobu: 
slobodných, obdarených rozumom a schopnosťou milovať, robí ich vlastníkmi 
a pánmi vesmíru. Všetci poznáme príbeh Adama a Evy, ako odstránili Boha zo 
svojho srdca, aby sa klaňali sami sebe. Byť ako Boh, to bol prvý hriech.   

Boh tak miloval svet, že mu dal svojho Syna Ježiša Krista. Boh sa stal 
človekom! Keď sa na Vianoce rozjímame nad krásnymi betlehemami, ktoré 
predstavujú Boha, ktorý sa stáva človekom, rozmýšľame nad najkrajším 
príbehom lásky. Sám Boh odkladá nabok svoju božskosť, aby sa urobil 
najchudobnejším z ľudí. Je niekto bezbrannejší, závislejší, ohraničenejší než 
dieťa? Taký je Boh, ktorý sa stal dieťaťom! To je láska.     

Láska je prameňom všetkých hodnôt 

Všetky hodnoty prýštia z lásky ako z prameňa. Všetky hodnoty vedú k láske, 
ako rieky vlievajúce sa do mora. Láska im dáva zmysel a v nej sa posilňujú. 
Humanitárna činnosť, ak nie je oduševnená láskou, je studená a ľahko sa 
stáva oficiálnou a byrokratickou. Humanizmus z povinnosti, z úradu, kvôli 
výhodám, namiesto dobrého účinku škodí, pretože zbavuje človeka jeho 
dôstojnosti a pokladá ho za štatistický údaj, za číslo.  Vidíme to u lekárov, 
zdravotných sestier, sociálnych pracovníčok, učiteľov, ktorí pracujú len kvôli 
platu. Keď sa končí pracovný čas, končí sa aj ich ľudskosť.  Dá sa slúžiť 
blížnemu za plat a zároveň dať tejto platenej službe charakter lásky, vtedy, keď 
to robíme ochotne, povedzme ako poslanie, a skutočne sa zaujímame o ľudí, 
ktorým slúžime. Keď slúžime z lásky, vtedy vidíme pacienta vychádzať 
z ordinácie vyliečeného, pretože lekár sa k nemu správal láskavo. Taká je sila 
lásky.   

Čo je to láska?   

Nevedel by som zadefinovať, čo je láska. Niekedy to ani nie je pocit 
náklonnosti, pretože objektom našej lásky často býva nejaký úplný neznámy, 
ktorý nám je dokonca nesympatický. Určite to je niečo vnútri, pretože sa rodí 
z toho najušľachtilejšieho a najlepšieho , čo je v nás. Ani to nie je niečo, čomu 
sa učíme od rodičov, ktorí nás milujú. Áno, je pravda, že ak takých rodičov 
máme, tak sme už prešli veľkú časť cesty v učení sa láske, ale sú prípady 

nešťastných ľudí, ktorí nikdy nezažili lásku svojej rodiny, ale keď si založia 
svoju vlastnú, chcú dať svojej manželke a deťom to, čo od svojich rodičov 
nikdy nedostali. Láske sa učíme, ale skôr sa učíme usmerniť tú lásku, ktorú 
máme vnútri, a od našej schopnosti správne dávať lásku závisí to, či náš život 
bude plný, alebo prázdny, či bude šťastný, alebo nešťastný.  Neviem 
zadefinovať, čo je láska, ale viem odpovedať na otázku, kto je Láska. Boh je 
láska. Nevyčerpateľný zdroj všetkej pravej lásky. Každá láska je od Boha a keď 
opravdivo milujeme, milujeme Božou láskou. V tom sme obrazom a podobou 
Boha.   

Od ľudskej hodnoty lásky k čnosti lásky   

„Láska je teologálna čnosť, ktorou milujeme Boha nadovšetko pre neho 
samého a svojho blížneho z lásky k Bohu ako seba samých” (Katechizmus 
Katolíckej Cirkvi 1822). 

Podľa katolíkov ľudské hodnoty sa rodia z úcty k vlastnej dôstojnosti 
a z objavenia a prijatia dôstojnosti iného. Pestujú sa námahou a úsilím a keď 
sa s pomocou Božej milosti stanú zvykom, voláme ich čnosťami. Čnostný 
človek je ten, kto je zvyknutý konať dobro.  

V prípade lásky, my katolíci hovoríme, že je to jedna z tzv. teologálnych čností 
a nazývame ju latinsky caritas, čo znamená charita – nezištná, dávajúca sa 
láska. Spolu s vierou a nádejou sú vliate samotným Bohom do duše 
pokrsteného, aby ich chránil a rozmnožoval. Tieto čnosti sú základom nášho 
vzťahu k Bohu a k blížnemu.  Takáto láska sprítomňuje Božiu lásku vo svete 
a mala by byť poznávajúcim znamením nás, Ježišových učeníkov: „Toto je 
moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás”  

Aká je láska... 

• Láska manželov sprítomňuje lásku Božiu.  
• Láska predpokladá obetovanie vlastných záujmov pre dobro 

milovaného.  
• Učeník Ježišov z lásky odpúšťa a robí dobre aj svojmu nepriateľovi.  
• Skutočná láska berie do úvahy večné blaho milovaného.  
• Láska je voda, ktorá robí úrodnou všetku ľudskú suchotu.  
• Láska vykupuje a zachraňuje. Všetko sa nám odpúšťa, ak sme veľa 

milovali.  



 


