
Liturgický program od 23. mája 2011 – do 29. mája 2011 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 

Pondelok 
23.5. 

Vyšná Rybnica 
17.00 - sv. liturgia 

 

Vyšné Remety 
18.00 - sv. liturgia  

 
 
 

+ Juraj, Mária, Ján, 
Mária rod. Zahorčaková 

  
 Utorok 

24.5. 

Vyšné Remety 
17.30 – sv. ruženec 
18.00 - sv. liturgia  

 
 

*Vladimír a Anna s rod. 

 

Streda 
25.5. 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia 

 

+ Mária 

 

Štvrtok 

26.5. 

 

Vyšné Remety 
17.30 – sv. ruženec 
18.00 - sv. liturgia  

 

 
+ Dušan 
 

 
 
 

Piatok 
27.5. 

 

Vyšná Rybnica 
17.00 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
18.00 – sv. liturgia + pan. 

 
* Helena 
 
 
 

+ Michal Hlivak 
 

Sobota 
28.5. 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 – sv. liturgia  

 

 
 

 + Mária, Andrej 
 

 
 
 
 
 
 

Nedeľa 
29.5. 

 

6.  nedeľa po Pasche – 
o slepom 

 

Vyšné Remety 
8.30 - sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
10.00 - sv. liturgia  

 
 

 
 
 
 
 
 

* za veriacich z farnosti 
 
 

* Róbert 

 

 

POKOJ VÁM  
_______________________________________________________                                                                      

Roč.5, číslo  21.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 
 

Stretnutie emauzských učeníkov s Ježišom 
 

Zažil si už niekedy pocit, či už na svätej liturgii, alebo hocikde inde, akoby Ježiš 

sedel tesne pri tebe? Myseľ ti vtedy opantáva iba jediná myšlienka, telo je 

pokojne uvoľnené a srdce ti stravuje láska. Všetko má jasnú perspektívu a si 

presvedčený, že Boh všetko riadi. Podobný pocit prežíval aj Kleopas so svojím 

priateľom na ceste do Emauz. Ich príbeh je učebnicovou ukážkou toho, čo 

prežívame pri slávení svätej liturgie. Srdcia učeníkov horeli, keď im Ježiš 

vysvetľoval Písmo, naše srdcia horia tiež, keď ho počúvame. Tým sa dokonale 

pripravíme na prijatie Kristovho tela a krvi pod spôsobom chleba a vína. Ako sa 

môžeš čo najviac priblížiť k Ježišovi v Eucharistii? Ver, že jedným z najlepších a 

najodskúšanejších spôsobov je čítanie a štúdium Písma. Predstav si, že 

slávenie Eucharistie v prvotnej cirkvi trvalo niekoľko hodín a z toho väčšiu časť 

venovali práve Písmu, modlitbám chvály a spoločenstvu. Dnes? Drvivá väčšina 

svätých liturgii trvá iba  hodinu alebo aj menej. Mnohí správne túžia po tom, aby 

mohli spolu stráviť viac času, či už študovaním a meditovaním Písma, alebo 

adorovaním Najsvätejšej sviatosti. Túto túžbu môžeme uspokojiť aj dlhšou 

osobnou prípravou na svätú liturgiu. Nájdi si čas už v sobotu večer alebo v 

nedeľu ráno a zahĺb sa do nedeľných liturgických čítaní. Pomaly si ich čítaj a 

pros Svätého Ducha, aby ti vlial do srdca ich múdrosť. Niekedy ti pomôžu aj 

dobré vysvetlivky a prípadné komentáre k čítaniu. Potom pokorne popros Ježiša, 

aby ti pomohol plnšie prežívať svätú liturgiu. On totiž po ničom inom netúži, len 

aby sa ťa mohol čo najčastejšie dotýkať svojím slovom i v Eucharistii. Príď, Pane 

Ježišu, a zasej do mňa svoje slovo, nech vo mne horí nehasnúcim plameňom. 

Prebuď moje zaslepené srdce, aby som ťa v Eucharistii čo najplnšie vnímal a 

chápal. 



POSLUSNOSŤ 

Norimberský proces                                                                                                         
Keď skončila II. svetová vojna, OSN ustanovila v roku 1946 
v nemeckom meste Norimberg tribunál, aby sa súdili vojnové zločiny 
nacistických vodcov, ktorým sa nepodarilo utiecť do iných krajín 
a ukryť sa tam. Z čoho ich vinili? Z genocídy! Celý čas, kým bol pri 
moci, národný socializmus ohrozoval ľudské životy: vraždil mentálne  
postihnutých, invalidov, homosexuálov a zločincov. Potom, pod 
zámienkou, že len árijská rasa má právo na existenciu, rozpútal 
neúprosné prenasledovanie nielen židovského národa, ale aj cigánov, 
katolíkov a všeobecne všetkých, ktorí nepatrili k ich rase. Nebolo to 
len vraždenie a zatváranie do koncentračných táborov, ale aj krutosť, 
s ktorou sa správali k svojim zajatcom, na ktorých dokonca 
prevádzali pseudovedecké pokusy, ktoré doteraz vyvolávajú hrôzu, 
keď o nich počúvame. Každý súdený zločinec sa obhajoval, že ako 
vojak len poslúchal rozkazy svojich nadriadených!  

Čo je to poslušnosť? 
Poslúchať znamená plniť vôľu toho, kto rozkazuje. Je to základná 
hodnota nielen pre rodinu, základnú bunku spoločnosti, ale aj pre 
samotnú spoločnosť, ktorá stanovuje zákony, aby dosiahla 
harmonické spolužitie svojich členov. V niektorých skupinách sa 
vyžaduje striktná poslušnosť, aby sa dosiahla väčšia efektívnosť 
dosiahnutia jej cieľov, napr. v armáde alebo v služobných 
ustanovizniach, organizovaných vlastným systémom rozkazov: 
polícia, požiarnici, záchranári a pod.  Ľudské podniky majú tiež 
stupnicu autority, ktorej sa podriaďujú zamestnanci. V rehoľnej sfére, 
v kongregáciách, ktorých charizmou je bratský život, sa sľubmi 
zaväzujú poslúchať predstaveného, v ktorého vôli chcú objaviť vôľu 
Božiu. Katolícka cirkev je tiež založená na poslušnosti voči Kristovi 
a jeho námestníkovi na zemi: pápežovi, ktorý spolu s biskupmi riadi 
Cirkev. Námestník je ten, ktorý koná na mieste niekoho. Preto keď 
my, katolíci, poslúchame, vieme, že je to Kristus, ktorého 
poslúchame.  
 
Kto poslúcha, ten sa nemýli 
Je ťažké správne rozkazovať. Je tak ľahké pomýliť si vôľu, ktorá 
zodpovedá našim záujmom, s vôľou ľudu, ktorý nás zvolil, alebo 
dokonca s vôľou samého Boha, ktorého reprezentujeme. Keď 

predstavený vládne podľa svojej ľubovôle, stáva sa z neho diktátor 
a jediný spôsob, ako môže donútiť k poslušnosti, je násilie a teror. 
Keď ten, kto vládne, porušuje právo, zaniká povinnosť poslúchať. 
Hovorí sa, že kto poslúcha, ten sa nemýli, ale nie je to také 
jednoduché. Ten, kto poslúcha, si zachováva svoju slobodu 
a schopnosť súdiť. Ak poslúcha nespravodlivý zákon, on sám je 
nespravodlivý, bez akejkoľvek výhovorky. A to platí aj pre tých, 
ktorý podliehajú vojenskej poslušnosti.  Zásadou je: poslúchať 
musíme najprv naše svedomie. A ešte vyšší princíp: viac musíme 
poslúchať Boha, ako ľudí.  
 
Kto rozkazuje 
 
V nesmrteľnom diele Antoina de Saint Exupéryho, Malý princ, sa 
v jednej kapitole hovorí o tom, ako malý princ príde na jednu planétu, 
na ktorej vládne múdry kráľ, ktorý sa domnieva, že všetci ho  
poslúchajú. Malý princ ho žiada, aby rozkázal slnku, aby zašlo, 
pretože má veľmi rád západ slnka. Kráľ teda rozkáže slnku, aby zašlo 
o 19:40. Malý princ protestuje a hovorí, že to nič nie je, veď slnko 
v tú hodinu predsa zapadá. Kráľ nato odpovedá, že vládca má 
prikazovať len to, čo poddaní môžu splniť.   
 
Kto poslúcha 
 
Poslušnosť sa rodí z presvedčenia, že ten, kto nariaďuje, to robí pre 
naše dobro, alebo pre dobro všetkých. Vtedy je poslušnosť úplná, keď 
to robíme ihneď a tak, ako je nám rozkázané. Keď poslúchame takto, 
naša sloboda nie je narušená. Naopak, pokiaľ poslúchame zo strachu, 
strácame našu slobodu a upadáme do otrockej podriadenosti. Preto je 
nevyhnutné, aby rodičia viedli deti viac k správnemu používaniu 
slobody, než k slepej poslušnosti. To neznamená, že nemáme 
poslúchať, keď nesúhlasíme, pretože takto by rodina upadla do 
chaosu. Ale máme právo žiadať vysvetlenie, ktoré ukáže, že je 
rozumné to, čo sa nám nariaďuje.   
 
Kristus, vzor poslušnosti 
„Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.“  

„Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, 
tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.“ (Rim 
5, 19) 



 


