
Liturgický program od 25. apríla 2011 – do 1. mája 2011 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 
 
 
 
 
 

Pondelok 
25.4. 

 

Veľkonočný pondelok 
/Prikázaný sviatok/ 

 

Vyšná Rybnica 
10.30 - sv. liturgia + sprievod 

okolo chrámu  
 

Vyšné Remety 
8.30 - sv. liturgia + sprievod 

okolo chrámu 

 

 
 
 
 
 
 
 

* za veriacich  
   z farnosti 

 Utorok 

26.4. 
Vyšné Remety 

17.30 - sv. liturgia + pan. 

 

+ Juraj Jarecký 

Streda 
27.4. 

Vyšná Rybnica 
17.30 - sv. liturgia 

 

+ Margita 

 

Štvrtok 

28.4. 

 

Vyšné Remety 
17.30 - sv. liturgia  

+ Juraj, Mária, Juraj, 
Anna, Michal, Mária 
a ostatní z rod. Mihaľovej 

 
 

Piatok 
29.4. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia + pan. 

 

Vyšné Remety 
17.30 – sv. liturgia 

 

+ Alžbeta 
 
 

+ Helena Stašková 

Sobota 
30.4. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  

 

  
 

 
 
 
 
 

Nedeľa 
1.5. 

2.  nedeľa po Pasche – 
o Tomášovi 

 

Vyšné Remety 
7.30 - sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
8.45 - sv. liturgia        

 

 
 
 
 
 

* Bohuznáma rod. 
 

 
* za veriacich z farnosti 
 

 

POKOJ VÁM  
_______________________________________________________                                           

Roč.5, číslo  17.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 
 

CHRISTOS VOSKRESE!CHRISTOS VOSKRESE!CHRISTOS VOSKRESE!CHRISTOS VOSKRESE!    
 
Dnešná nedeľa je nedeľou nedieľ, veľkolepou oslavou Ježišovho zmŕtvychvstania!      

V tento deň sa pripájame k apoštolom, kráčame s nimi k hrobu a nachádzame ho 

prázdny. Nemusíme pred ním v pochybnostiach a strachu prešľapovať. Môžeme 

sprevádzať milovaného apoštola, ktorý vošiel do hrobu a “videl i uveril” (Jn 20, 8). Potom 

môžeme s Máriou Magdalénou objať Ježiša ako svojho vzkrieseného Pána. Počas pôstu 

sme si skúmali srdcia. Boli v nich kamene, ktoré nám bránili spoznať vzkriesenie. Ježiš 

však teraz odvalil tieto kamene a my môžeme vstúpiť do života v slobode a v nádeji i v 

radosti.  

 Nech je dnešný deň dňom oslavy! Ježiš prekonal každú prekážku. Dosiahol všetko, čo 

sme potrebovali. Môžeme spočívať v jeho náručí s vedomím, že sme v bezpečí. 

Zostaňme blízko pri Ježišovi a radujme sa z jeho vzkriesenia. Ježiš je s nami, aj keď 

udalosti vo svete môžu byť príčinou vážnych obáv a “nepredvídateľnosti” bežného života 

sa môžu stať skúškou trpezlivosti a dôvery. Chce nám vždy sprístupňovať radosť a moc 

tohto dňa, ktorá hýbe aj skalou. Vo viere môžeme ísť za životným cieľom neustálych 

zmŕtvychvstaní nad všetkým, čo nám bráni zaujať výsadné miesto “milovaného učeníka.” 

Teraz je čas zodvihnúť hlavu a “myslieť na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!” Prečo? 

Lebo “ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, 

vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve” (Kol 3, 2–4). Ján nazrel do prázdneho hrobu, a uveril. 

Aj my veríme, že ten istý Ježiš, ktorý zomrel a bol pokladaný za navždy strateného, žije. 

Naša viera vo zmŕtvychvstanie znamená, že mu môžeme dôverovať. Všetky jeho slová sú 

pravdivé. Všetky jeho prísľuby – a všetky naše sny a nádeje – sa naplnia. Nech znie tvoje 

veľkonočné Christos voskrese, keď s vychádzajúcim slnkom zažiari svetlo 

zmŕtvychvstania! 

 
 



 
 

Liturgické okienko o Veľkej Noci. 
 

Sviatok Paschy má najdlhšie poprazdenstvo – obdobie po sviatku – 40 dní, 
ktoré trvá do sviatku Nanebovstúpenia Pána. Nedele v tomto veľkonočnom 
období sa vyznačujú tým, že sú pomenované podľa udalosti opisovanej v 
evanjeliu, ktoré je predpísané na danú nedeľu. 
 

Tomášova nedeľa 
Tomášova nedeľa dostala názov podľa udalosti sv. evanjelia, kde sa opisuje 
stretnutie Tomáša so vzkrieseným Ježišom Kristom. Táto nedeľa má aj iné 
pomenovania: Nedeľa Antipaschy (táto nedeľa bola pre prvých kresťanov 
zopakovaním sviatku Paschy), Biela nedeľa (pokrstení počas Veľkej soboty 
práve v túto nedeľu odkladali biele rúcho, ktoré dostali pri krste), Sprievodná 
nedeľa (bol zvyk v túto nedeľu konať sprievody na cintoríny a tam sa modliť 
za zosnulých), Nedeľa obnovy (Ježiš Kristus svojím príchodom obnovil 
v apoštoloch radosť zo svojho vzkriesenia). 
 

Nedeľa o myronosičkách 
Evanjelium tejto nedele pripomína, že k viere sú potrebné aj skutky, tak ako 
ich prejavili nositeľky myrhy. 
 

Nedeľa o porazenom 
V evanjeliu tejto nedele vzkriesený Kristus každému ponúka duchovné 
uzdravenie a tiež precitnutie zo sna hriechu. 
 

Stred Päťdesiatnice 
Toto liturgické obdobie začína v stredu po Nedeli o porazenom a trvá 8 dní. 
Základ tohto slávenia vzala Cirkev zo sv. evanjelia sa hovorí, že Ježiš Kristus 
v polovici sviatku stánkov vošiel do chrámu a začal vyučovať. 
 

Nedeľa o Samaritánke 
Evanjelium tejto nedele upozorňuje na hriechy tela a na veľkú ťažkosť 
vyslobodenia sa z ich zovretia. 
 

Nedeľa o slepom 
V evanjeliu sa hovorí o tom, že nie je iba telesná, ale aj duchovná slepota. 
Stredou v tomto týždni sa končí veľkonočný čas. Po záverečnom požehnaní 
kňaz okiadza pláštenicu a za spevu tropára Ctihodný Jozef ju odkladá z 
oltára. Tu je použitá symbolika sprítomňujúca Ježiša Krista odchádzajúceho 
do neba k Otcovi. 

 
Skutočnosť vzkriesenia Pána Ježiša Krista je 
uholným kameňom našej viery 
Nedeľným ránom Veľkonočnej nedele si opäť pripomíname a oslavujeme najväčšiu 
udalosť v dejinách tohto sveta - vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Od počiatku existencie 
sveta sa neudiala významnejšia udalosť a ani sa do konca sveta neudeje. Vzkriesením sa 
skončilo pozemské poslanie Pána Ježiša Krista. Prorokmi prorokovaná a samotným 
Ježišom viackrát predpovedaná smrť nastala. Aj pri smrti sa diali zvláštne znamenia: 
nastalo zemetrasenie, roztrhla sa chrámová opona, niektorí mŕtvi svätí boli vzkriesení. Aj 
smrť Pánovu prijali všetci a uverili jej. Aj Ježišovi blízki - jeho učeníci a priatelia, ale aj 
nepriatelia videli, že Ježiš na kríži zomrel. To však nebol koniec. Stala sa nečakaná, 
zvláštna udalosť - Ježiš vstal z mŕtvych, bol vzkriesený. To už nie je prirodzené, a preto to 
bolo a je pre ľudí ťažko prijateľné. Narodenie a smrť vieme pochopiť rozumom, vysvetliť 
na základe prírodných zákonov. Vzkriesenie však nevieme vysvetliť, vo vzkriesenie sa dá 
len veriť. Už vtedy existovali medzi Židmi saduceji, ktorí neverili vo vzkriesenie. Farizeji 
síce vo vzkriesenie verili, ale nechceli prijať, že Ježiš vstal z mŕtvych, preto podporili 
žiadosť, aby hrob Pána Ježiša bol zapečatený a strážený. Vzkriesenie bolo a aj dnes je 
problémom a dôvodom, kvôli ktorému ľudia ťažko prijímajú zvesť o diele spásy, ktoré 
vykonal Pán Ježiš. Už v Písme máme o tom zmienku v Sk 17 kap., kde sa hovorí o 
Pavlovej kázni na Aeropágu v Aténach. Všetko bolo v poriadku, kým hovoril všeobecne o 
Bohu. Problém nastal, keď sa zmienil o vzkriesení. - Ako počuli o vzkriesení z mŕtvych, 
niektorí sa posmievali, iní hovorili: "Vypočujeme ťa o tom inokedy." - Jedni sa začali 
okamžite posmievať, iní tomu síce tiež neverili, ale tvrdili, že ešte si Pavla vypočujú. Iba 
časť prítomných filozofov a učencov dokázala uveriť aj vo vzkriesenie. Podobne je tomu aj 
dnes, keď mnohí ľudia, ktorí sa prehlasujú za kresťanov, neveria vo vzkriesenie. Aj v dobe 
apoštola Pavla, v časoch prvej cirkvi, v prvých kresťanských spoločenstvách, teda v dobe, 
keď ešte žili očití svedkovia týchto udalostí, existovali ľudia, ktorí pochybovali o 
vzkriesení. Neboli to neveriaci ľudia. Tento problém sa vyskytol medzi veriacimi. Podľa 
jedného z prieskumov aj dnes až štvrtina ľudí, ktorí sa prehlásili za veriacich kresťanov, 
neverí vo vzkriesenie. Apoštol Pavol v liste Korinťanom dôrazne napomína takýchto ľudí. 
Vo verši 17 píše: "Ale ak Kristus nebol vzkriesený, daromná je vaša viera, ešte vždy ste 
vo svojich hriechoch." Bez vzkriesenia Pána Ježiša Krista by bola naša viera skutočne len 
fikcia, fatamorgána. Vzkriesenie Pána Ježiša je centrom našej kresťanskej viery. Preto je 
potrebné, aby nám Pán aj v toto nedeľné ráno pripomenul evanjelium - dobrú správu, tak 
ako ho pripomínal veriacim v Korinte skrze apoštola Pavla: "Bratia, pripomínam vám 
evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom a prostredníctvom 
neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli 
nadarmo uverili. "  Podstata evanjelia, ktorá nám prináša spásu znie: "Kristus umrel pre 
naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem"  
Musíme však veriť nielen vo vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Musíme ísť ďalej a uveriť, že 
tak ako ku Kristovmu životu aj k životu každého človeka nepatrí len narodenie a smrť, ale 
aj zmŕtvychvstanie.  
 


