
Liturgický program od 20. februára 2012 –  do 26. februára 2012 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 
 
 
 
 

Pondelok 
20.2. 

Začiatok Veľkého pôstu 
/ zdržanlivosť od mäsa, mlieka, 

vajec  + pôst/ 
Vyšná Rybnica 

16.00 - sv. liturgia  
19.00 – stretnutie rodičov  

 

Vyšné Remety 
17.00 -  sv. liturgia + moleben 

 

 
 
 
 

+ Jozef 
 
 

Utorok 

21.2. 
Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia 

 

+ Vašigová a Knapová 

 

 
Streda 
22.2. 

Vyšná Rybnica 
16.00 - sv. liturgia + pan. 

 

Vyšné Remety 
17.00 -  sv. liturgia vopred    
             posvätených darov  

 

+ Viera Petrušková 
 
 

 
+ Ján Popovič 

Štvrtok 

23.2. 
Vyšné Remety 

16.30 - sv. liturgia + kríž. cesta 

 

+ Ján Pliška 

 
 
 

Piatok 
24.2. 

Vyšná Rybnica 
16.00 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
17.00 - sv. liturgia vopred    
             posvätených darov 

 

+ Mária 

Sobota 
25.2. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  

 

+ za duše v očistci 

 
 
 
 
 

Nedeľa 
26.2. 

1. pôstna nedeľa 
/zbierka na charitu/ 

 

Vyšné Remety 
9.00 -  sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
10.30 - sv. liturgia  

13.00 – krížová cesta 

 
 
 
 

* za veriacich z farnosti 
 
 

* Ján s rod. 
 
 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                            
Roč.6, číslo 8.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

Zamyslenie na pôstne obdobie. 
 

 „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. 
Lebo kto by si chcel život zachránť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, 
nájde ho. Ved čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by 
uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!“ (Mt 16,24-26 ) 
Neodmysliteľnou súčasťou nášho života  viery je askéza - odriekanie. Jej 
biblický názov je pôst. Pán Ježiš vo svojich poučovaniach mu venoval náležitú 
pozornosť. Ustanovil ho priam za nevyhnutnú podmienku jeho nasledovania. 
Slovo askéza modernému človekovi znie cudzo a sa ho ľaká. Mnohí askézu 
považujú za relikt stredoveku, nezlúčiteľný so štýlom života, ktorý prináša naša 
doba. Práve preto, že našu chorú civilizáciu zasiahla vlna konzumizmu, je o to 
naliehavejšie sa zamýšlať nad askézou. Konzumizmus je taký štýl života, keď 
si ľudia myslia, že im je všetko dovolené, že možno bez miery všetko užívať. 
Kvalita života sa podľa tejto mentality meria jedine spotrebou. Je bez 
akýchkoľvek pochýb jasné, že konzumizmus je choroba, ktorá zasahuje 
človeka a prináša mu nesmierne škody aj v telesnom i duchovnom a mravnom 
ohľade. Svedectvom toho je zdravotná situácia obyvateľstva a mravný stav 
v ľudskej spoločnosti. Terapiou na túto mravnú chorobu je askéza. Askézu 
potrebuje aj naše telo.  
Duchovný život človeka sa v mnohom podoba životu ľudského organizmu. 
Podlieha ohrozeniam a môže upadnúť do najhoršej choroby duše - hriechu. 
Okrem pôsobenia Božej milosti, ktorá človeka uzdravuje z hriešnosti a dáva mu 
silu odolávať pokušeniam, imunita pred nákazou hriechu závisí aj od 
usilovnosti človeka. Spočíva na jednej strane vo formácii svedomia, ktoré mu 
pomáha rozlišovať dobré od zlého, na druhej strane od pohotovosti a sily vôle 
konať dobro a vyhýbať sa zlu. Upevnovanie vôle a zväčšovanie náklonnosti pre 
dobro sa dosahuje usilovným cvičením, ktoré tvorí hlavný obsah kresťanskej 
askézy. Bez askézy nie je možné trvalo žit v spoločenstve s Bohom. Preto jej 
patrí dôležité miesto v živote kresťanov. Askéza je vynikajúcou formou pokánia 
za hriechy minulé, ale aj úcinnou ochranou pred budúcimi. 
 

Askéza nie je strácať, ale získať. 
 

Sebazaprenie a odriekanie sa ľuďom často falošne javí ako strata. Myslia, že 
sa ochudobňujú, keď sa niečoho zriekajú. V skutočnosti ide vždy o zisk, o 



obohatenie, ktoré prospieva aj telu aj duši. Odriekanie a askéza každého druhu 
nie je týraním seba samého, ale úsilím človeka zachovať si dobro a ho v sebe, 
či v druhých upevniť. Práve neschopnosť, či neochota pre odriekanie je 
príčinou strát a ohrození každého druhu, fyzického i duchovného. Odriekanie 
poznáme povinné a dobrovoľné. Kresťan vie, že nemôže mať všetky veci a 
užívať všetky dobroty tohoto sveta. Niektorých sa musí zriekať, aby neupadol 
do hriechu. 
Vítazstvo nad pokušením je vždy spojené so sabezapieraním. V tomto zmysle 
sa jedná o povinné odriekanie. Zriekame sa toho, čo nám škodí a ohrozuje 
naše spoločenstvo s Bohom. Užitočné je aj dobrovoľné odriekanie, keď sa 
vzdávame vecí, ktoré sú ináč dobré a ich užívanie nám neškodí. Toto 
dobrovoľné odriekanie je prejavom našej lásky a trénovaním našej vôle, aby 
bola silná a ochotná povedať „nie“ tomu, čo je samo o sebe pre nás zlé. 
Malé dobrovoľné sebazaprenia majú nesmiernu cenu pre duchovný život 
kresťana. Praktizujeme ich nielen tak, že sa odriekame vecí, ale že robíme 
ochotne a horlivo to, čo nám nie je po chuti a je spojené s nepríjemnosťou. 
Najčastejším motívom pre odriekanie a umrtvovanie je pokánie za hriechy. 
Skutkami sebazaprenia sa usilujeme ponúknuť aspoň čiastocnú vynáhradu za 
minulé hriechy. Inokedy konáme skutky odriekania ako prejavy vďačnosti za 
Božie dobrodenie a opätovanie lásky voči Bohu. 
Pán Ježiš askézu a pôst predstavil aj ako nástroj duchovnej pomoci druhým 
ľudom. Známa je príhoda v evanjeliu, keď učeníci nemohli vyhnať zlého ducha 
z akéhosi posadnutého človeka. „Keď prišli k zástupu, pristúpil k nemu istý 
človek, padol pred ním na kolená a hovoril: „Pane, zmiluj sa nad mojím synom: 
je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vody. Priviedol 
som ho k tvojím učeníkom no nemohli ho uzdraviť.“ Ježiš povedal: „Neveriace 
a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? 
Privedte ho sem ku mne.“ Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a 
chlapec bol od tej hodiny zdravý. Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k 
nemu a spýtali sa ho: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ On im povedal: „Pre 
svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko 
a poviete tomuto vrchu: „Prejdi odtiaľto ta!“ - prejde. A nič vám nebude 
nemožné.“ Tento druh sa nedá vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom.“ 
Umrtvovanie a sebazaprenie je namáhavá činnosť a čosi človeka aj stojí. Bez 
námahy a vypätia nie je možné podrobiť našu spurnú vôlu a navyknúť ju na 
dobré. Ale práve preto, že je to námaha, prináša nám aj zisk v podobe zásluh 
pre nebo. Čím viac nás odrieknutie a sebazaprenie stojí, tým väcšiu zásluhu 
máme u Boha pre večný život. 

 
 

Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. 
 

V zmysle Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi č. 379/65 z 21. 
februára 1969 majú všetci kňazi, rehoľníci a veriaci Gréckokatolíckej cirkvi na 
Slovensku zachovávať nasledujúcu pôstnu disciplínu:  

1. Zdržanlivosť od mäsa:  
- v piatky cez rok; s výnimkou prikázaných sviatkov (a podobne 
odporúčaných sviatkov), voľníc, národných (občianskych) sviatkov;  
- v stredy počas Štyridsiatnice, ako aj vo sviatky Povýšenia svätého 
Kríža a Sťatia hlavy svätého Krstiteľa.  

2. Zdržanlivosť od mäsa s pôstom: v deň pred Narodením a 
Bohozjavením Pána.  

3. Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom: v prvý deň 
Štyridsiatnice a v piatok Veľkého týždňa.  

4. Zakázaný čas: zaväzuje iba počas celej Štyridsiatnice.  
 

1) Zdržanlivosť znamená nejesť vymenované pokrmy, a to vrátane jedál, 
ktoré ich obsahujú.  

2) Pôst znamená nejesť; pripúšťa sa však najviac dvakrát za deň malé 
občerstvenie (trocha jedla) a najviac raz za deň sa najesť dosýta, najlepšie po 
večernej bohoslužbe, respektíve po 15. hodine.  

3) Ak pôst pripadne na sobotu alebo nedeľu, tak sa ruší, ale zdržanlivosť 
ostáva.  

4) Výnimky, ktoré sa uvádzajú v prvom bode dekrétu (prikázané a 
odporúčané sviatky, voľnice, národné či občianske sviatky), sa vzťahujú aj na 
stredy počas Štyridsiatnice, nie však na sviatky Povýšenia svätého Kríža a Sťatia 
hlavy svätého Jána Krstiteľa.  

5) Pod slovným spojením „odporúčané sviatky" treba rozumieť veľké sviatky 
a polyelejné sviatky s bdením, ktoré nie sú prikázanými sviatkami, ako aj deň 
chrámového sviatku.  

6) Pod slovným spojením „národné (občianske) sviatky" treba rozumieť 
štátne sviatky a dni pracovného pokoja (samozrejme, okrem Štedrého dňa a 
Veľkého piatku).  

7) Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka veku do telesnej smrti.  
8) Pôst zaväzuje od 14. do 60. roka veku.  
9) Pod slovom „Štyridsiatnica" treba pre účely tohto dekrétu rozumieť všetky 

dni od pondelka prvého týždňa Veľkého pôstu až po Veľkú sobotu vrátane.  
10) Pôst a zdržanlivosť nezaväzujú chorých ľudí, tehotné a dojčiace ženy, 

ďaleko cestujúcich (myslí sa aspoň 4 hodiny cesty), ťažko pracujúcich a spoločne 
sa stravujúcich (ak nemajú možnosť výberu).  

11)„Zakázaný čas" znamená zákaz hlučných zábav (napríklad diskoték) a 
obmedzenie takých televíznych programov, počítačových hier, internetových 
stránok a podobne, ktoré narúšajú kajúci charakter daného obdobia.  

 


