
Liturgický program od 4. apríla 2011 – do 10. apríla 2011 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 

Pondelok 
4.4. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia 

 

Vyšné Remety 
17.30 - sv. liturgia + pan.  

moleben 

 

 
 
 
+ Anna Sadilková 

  
Utorok 

5.4. 

 

Vyšné Remety 
17.30 - sv. liturgia + pan.  

 

 
+ Ján Popovič 

 

 
Streda 
6.4. 

Vyšná Rybnica 
16.30 - sv. liturgia 

 

Vyšné Remety 
    17.30 - liturgia vopred   

            posvätených darov  

 

* Mária, Anna 
 
+ Michal, Juraj, Anna,    
   Juraj, Mária a ostatní   
   z rod. Hlivákovej 

 

Štvrtok 

7.4. 

Vyšné Remety 
17.30 - sv. liturgia + pan. 

moleben 

 
+ Anna Dedinová 

 
 
 
 

Piatok 
8.4. 

 

Vyšná Rybnica 
16.30 - sv. liturgia 

 

Vyšné Remety 
17.30 – liturgia vopred   
            posvätených darov 
  

 
 
 
 
+ Alžbeta, Ján, Ján,   
   Juraj rod. Peťová 

Sobota 
9.4. 

Vyšná Rybnica 
7.30 -sv. liturgia  

 

 * Mária, Michal 
 

 
 
 
 
 

Nedeľa 
10.4. 

 

5. pôstna nedeľa  
 

Vyšné Remety 
9.00 - sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
10.30 - sv. liturgia       

 

 
 
 
 

* Ladislav 
 

 
* za veriacich z farnosti 
 

POKOJ VÁM 
  _______________________________________________________                                                                                            
Roč.5, číslo  14.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

 

Čas s Pánom - modlitba 
 

Byť vo vzťahu znamená tráviť spolu čas. Žiaden vzťah sa nedá budovať bez 
komunikácie, bez dialógu. Vo vzťahu človeka k Bohu je priestorom na takéto 
budovanie to, čo nazývame modlitbou. 
„Boha nikdy nikto nevidel“ (Jn 1, 18; 1 Jn 4, 12), ale človek je s Bohom od 
chvíle stvorenia bytostne spätý, ako stvorenie so svojím Stvoriteľom. Ba viac. 
Je s Ním spätý osobitným spôsobom, pretože je stvorený na jeho obraz a 
podobu (Porov. Gn 1, 26 - 27). S Bohom teda môžeme, ba potrebujeme byť a 
hovoriť. „Človek hľadá Boha. Stvorením Boh povoláva každé bytie z ničoty k 
jestvovaniu. Človek, ovenčený „slávou a cťou“ (Ž 8, 6), je – po anjeloch – 
schopný uznať, že Pánovo meno je „vznešené ... na celej zemi“ (Ž 8, 2). Aj po 
tom, čo človek hriechom stratil podobnosť s Bohom, zostáva „na obraz svojho 
Stvoriteľa“. Zachováva si túžbu po tom, ktorý ho volá k jestvovaniu. Všetky 
náboženstvá svedčia o tomto bytostnom hľadaní človeka“  „Boh neúnavne 
volá každého človeka na tajomné stretnutie so sebou. Modlitba sprevádza 
celé dejiny spásy ako vzájomné volanie, ktorým sa Boh obracia na človeka a 
človek na Boha.  
Hovoríme teda o čase stretnutia stvorenia so svojím Stvoriteľom, človeka, 
ktorý 
potrebuje duchovný pokrm, občerstvenie, silu, odpočinok s tým, ktorý mu to 
ako jediný môže dať. Množstvo metafor používaných hlavne východnými 
cirkevnými Otcami, ktorí si často pomáhajú symbolmi, nám lepšie pomôže 
priblížiť sa k vyjadreniu podstaty modlitby. 
„Modlitba“, píše Ján Zlatoústy, „je prístav v búrke, kotva stroskotancov, palica 
tackajúcich sa, poklad chudobných, útočište v nešťastiach, zdroj horlivosti, 
príčina radosti.“ Podľa iného textu je to svetlo duše, prameň spásy, ochranný 
múr Cirkvi, zbraň proti zlým duchom, je nepostrádateľná mníchom ako voda 
rybám, ako meč pre lovca.  Pavol Evergetinos ju nazýva mníchove zrkadlo, 
podľa etiópskych otcov je to jeho snúbenica. Podľa Jána z Kronštadtu je to 
dýchanie duše, náš duchovný pokrm i nápoj. Ak by sme sa pokúsili tieto 
metafory porozumieť, zistili by sme, že čas modlitby je teda časom 
povzbudenia, nasýtenia ducha, nachádzania zmyslu vecí, časom usmernenia. 
Teda čas nevyhnutný nielen pre službu kresťana, ale pre fungovanie 
každodenného evanjeliového života. Modlitba je výrazom života vo Svätom 
Duchu, je akoby dýchaním Ducha, barometrom duchovného života.  
 



 
Je najdôležitejšia v živote kresťana,  ako píše Ján Zlatoústy: „Nič nie je 
dôležitejšie než modlitba, ňou sa nemožné stáva možným, neľahké ľahkým.“ 
„Modlitba, to je všetko“, píše Teofan Zátvorník, „obsahuje všetko: vieru, život 
podľa viery, spásu...“ Takto stráveného času nikdy nie je priveľa. Práve na to 
myslí Evagrius, keď hovorí vychádzajúc z Prvého listu Solúnčanom: „Nebolo 
nám nariadené pracovať, bdieť, stále sa postiť, ale máme niečo, čo je pre nás 
ako zákon: «Bez prestania sa modlite!»“ (1 Sol 5, 17) Maxim Vyznávač k tomu 
dodáva poznámku, ktorá je v zhode so všetkými duchovným autormi Východu, 
že totiž nám Sväté písmo nenariaďuje nič nemožného. 
Ako píše J. Philippe vo svojej knihe Čas pre Boha: „Ak si človek nenavykol na 
modlitbu srdcom, hoci je veľmi horlivým kresťanom, vždy mu bude čosi chýbať 
k rozvinutiu duchovného života. Nenájde opravdivý vnútorný pokoj, bude 
náchylný zbytočne sa znepokojovať a vo všetkom, čo bude robiť, zostane 
vždy čosi svetského: pripútanosť k vlastnej vôli, stopy márnivosti, 
sebauspokojenia a ctižiadosti, úzkoprsosť, posudzovanie atď. Bez pravidelnej 
modlitby srdcom nie je možná hlboká a podstatná očista srdca. Človek 
zostane viac-menej v zajatí ľudskej múdrosti a rozumnosti, nedosiahne 
skutočnú vnútornú slobodu. Nespozná opravdivo a do hĺbky Božie 
milosrdenstvo a nedokáže ho ani priblížiť iným. Náš úsudok zostane 
obmedzený a hmlistý; nebudeme schopní skutočne chodiť po Božích cestách, 
ktoré sa veľmi líšia od toho, čo si mnohí predstavujú, dokonca aj tí, čo sú 
oddaní duchovnému životu.“ 
Keďže modlitba je tak dôležitá, netreba ani pripomínať, že práve preto bude 
vždy najväčšou snahou diabla oddeliť veriaceho človeka od tohto času 
intímneho spoločenstva so svojim Pánom, od Pánovho slova, od rozhovoru s 
ním. „Nedá sa slúžiť dvom Pánom“ (Lk 16, 13). A diabol to dobre vie. Svätá 
Terézia z Avily k tomu veľmi pekne poznamenáva: „Ten zradca vie, že duša, 
ktorá sa vytrvalo modlí srdcom, je pre neho stratená, že všetky pády, do 
ktorých ju uvrhne, jej vďaka Božej dobrote napomáhajú vystúpiť ešte vyššie a 
slúžiť Pánovi oveľa lepšie.“ Keď človek myslí na Boha, nemôže zároveň 
myslieť na niečo iné, a už vôbec nie na zlé, ba toto duchovné spojenie mu 
bráni zlo aj konať. „Nemôže sa dopustiť hriechu ten, kto sa modlí,“ píše Ján 
Zlatoústy. 
Obrazom takéhoto odlúčenia človeka stvoreného z lásky od jeho Stvoriteľa, by 
mohol byť obraz bábätka, ktoré je vzaté od svojich rodičov, keď mu nie je 
dovolené dotknúť sa ich, počuť ich a podobne. Je to stav bezmocnosti, 
strachu, beznádeje a dezorientácie. Tento stav chce dosiahnuť diabol, keď 
rôznymi spôsobmi útočí na modlitbový život každého kresťana. 

 

10 RÁD AKO VYCHVAŤ Z DIEŤAŤA TERORISTU 
Rozmýšľali ste už niekedy ako najjednoduchšie dokážete vychovať z 
dieťaťa teroristu alebo extrémistu? Nie je to ťažké. Najhoršie na tom je, že na 
to veľa netreba. 
1. Už od prvých rokov je treba dávať dieťaťu všetko, čo sa mu len zachce. 
 

2. Usmievajte sa s uznaním, kedykoľvek vysloví nejaké hrubé slovo alebo     
nevhodné slovo. Bude si myslieť, že povedalo niečo múdreho a vtipného. 
 

3. Držte ho čím naj ďalej od všetkých náboženských vplyvov. Nikdy sa 
nezmieňujte o Bohu. Neposielajte ho na náboženstvo a nechod’te s ním do 
chrámu! Až dospeje, samo si vyberie náboženstvo a svetonázor. 
 

4. Dieťaťu sa nesmie povedať, že hovorí zle škaredo. Nikdy! Mohlo by mať z 
toho komplexy. Keby sa neskôr stalo, že sa dostane do väzenia, napríklad pre 
krádež auta, trápilo by sa, presvedčené, že ho prenasleduje celý svet. 
 

5. Dôsledne robte všetko, čo by malo urobiť ono. Ked’ rozhadzuje veci okolo 
seba, pozbierajte ich a dajte namiesto. Tak si dieťa vytvorí presvedčenie, že 
zodpovednosť za to, čo robí, nespočíva na ňom, ale na okolí. 
 

6. Dovol’te dieťat’u všetko čítať, na všetko sa dívať v televízii, všetko si 
vyskúšať. Len tak sa samo presvedčí, čo je dobré a čo je zlé. 
 

7. Hádajte sa v jeho prítomnosti. Až sa vaše manželstvo rozpadne, nebude to 
pre neho žiadne prekvapenie. 
 

8. Dávajte mu toľko peňazí, kol’ko len chce. Prečo by si mal už zarábať, (ak je 
už v takom veku) to by bolo predsa tragické, keby sa musel tak namáhať ako 
kedysi vy. 
 

9. Vyhovejte všetkým jeho želaniam. Nech si užije čo najviac. Doprajte mu 
alkohol aj narkotiká, ponúknite mu všetky výhody. Keby pociťovalo, že má 
nejaký nedostatok, mohla by ho pochytiť nervozita a komplexy. 
 

10. Vždy sa postavte na obranu svojho dieťaťa, bez ohl’adu na to, s kým sa 
dostane do konfliktu, či sú to už učitelia, susedia alebo polícia. Nie je možné 
pripustiť, aby niekto ukrivdil dieťaťu. Len ono môže beztrestne krivdiť, komu 
chce (počnúc od starenky až po kamaráta). 
Ak sa pri všetkej tejto slobode a privilégiu nepodarí, aby z dieťaťa vyrástol 
rasistický chuligán, nie je to vaša vina. Urobili ste, čo bolo vo vašich silách, 
aby ste ho skazili. Vaše dieťa nepochopilo zmysel vašej snahy.                                           
                                                                                   Polícia z Hustonu USA 



 


