
Liturgický program od 23. apríla 2018 - do 29. apríla 2018 

Deň Čas a miesto Úmysel 
 

 

 

 

 
 

Pondelok 

23.4. 
 

Sv. veľkomučeník Juraj 
 

Vyšná Rybnica 

17.00 - sv. liturgia + požehnanie 

ozimín 
 

Vyšné Remety 

18.30 - sv. liturgia + požehnanie 

ozimín  

 

 
 

*Gabriela 

 
 

+ Mária, Karol, Anna,    

   Ján rod. Petrušková 

 
 

 

Utorok 

24.4. 

 

Vyšné Remety 

17.00 - sv. liturgia   
 

Vyšná Rybnica 

18.00 -  sv. liturgia s prípravou    

        detí na sv. prijímanie 

+ Anna, Annamária, 

Andrej, Karol, Ladislav 

rod. Kicová 

 

+ Juraj, Verona 
 

 

Streda 

25.4. 

 

Vyšné Remety 

18.00 - sv. liturgia + pan. 
 

 
 

+ Štefan Peťak 

 

Štvrtok 

26.4. 

 

Vyšné Remety 

17.00 - sv. liturgia   
 

 

+ Mária, Ján, Edira 

   rod. Doliničová 

 

Piatok 

27.4. 

 

Vyšná Rybnica 

8.00 -  sv. liturgia  
 

 

 

*Gabriel 

Sobota 

28.4. 

Vyšná Rybnica 

8.00 - sv. liturgia 

 

 

 

 
 

 

 

Nedeľa 

29.4. 

 

Piata nedeľa po Pasche –  

o Samaritánka 
 

Vyšné Remety 

9.00 - sv. liturgia  
 

Vyšná Rybnica 

10.30 – sv. liturgia  
 

 

 
 

 
  

 

*Ján 

 

 

*za veriacich z farnosti 

 

POKOJ VÁM  

____________________________________________________________                                                                          

Roč.12. číslo 17.                                   Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 
 

Svätý veľkomučeník Juraj 

Svätý Juraj, ktorý sa narodil v rodine bohatých rodičov, vstúpil do vojska 

a dosiahol hodnosti vojvodu a komitu (vysoký dôstojník, ktorý sprevádzal cisára 

na cestách a bol jeho poradcom). V čase prenasledovania kresťanov rozdal 

svoj majetok chudobným, prepustil svojich otrokov, obvinil cisára z nečestného 

konania a verejne sa hlásil ku viere v Ježiša Krista. Jeho život je opradený 

mnohými legendami (vo väzení bol priviazaný ku kolu, za ktorým boli ostré 

klince, ktoré sa otáčali a trhali mučeníkovo telo; bol hodený do nehaseného 

vápna; bičovaný). Keď cisárova manželka Alexandra videla mučenie a vieru sv. 

Juraja, uverila v Ježiša Krista. 

Cisár sa snažil získať mučeníka na modloslužobníctvo. Svätec mu povedal: 

„Ukážte mi vašich bohov!“ Cisár ho zaviedol do pohanského chrámu. Juraj tam 

vzývaním Kristovho mena zničil všetky pohanské modly. Pohanskí kňazi sa 

vtrhli na Juraja a žiadali jeho okamžitú smrť. Vtedy k cisárovi pristúpila aj jeho 

manželka, padla k nohám a prosila o milosť pre Juraja. Cisár oboch odsúdil na 

smrť. Cisárovná umrela ešte počas cesty na popravisko a sv. Juraj bol sťatý – 

23. 4. 303. 

Svätý Juraj patrí, spoločne s Demetrom, Prokopom a Teodorom, vo východnej 

cirkvi k „vojenským svätcom“ a jeho osoba bola prejavovaná veľká úcta, hlavne 

v meste Lydde. Po jeho umučení bolo telo prenesené do Lyddy v Palestíne. Za 

čias Konštantína Veľkého ho preniesli do novovybudovaného Chrámu sv. Juraja 

v Lydde (v liturgickom kalendári sa to slávi 3. novembra). Hlava svätca sa 

nachádza v Ríme, v chráme, ktorý nesie jeho meno. 

 



 

Boh slúži I. časť 

Drahí bratia a sestry, Možno ste už niekedy pozerali telenovely. Ja som na nich 

prežil časť detstva. Vtedy išlo mnoho telenoviel. Zaujímavou vecou bolo na nich 

však to, že v domoch boháčov mali slúžky, ktoré tam slúžili. Bolo to také čudné, 

že v 21. Storočí majú slúžky. Ale to vôbec nebol výmysle, je to naozaj pravda. 

Aj v dnešnej dobe v Mexiku či Argentíne majú slúžky. Slúžia svojim pánom, 

majiteľom domov. Robia všetko to, čo im povedia, čo nechcú robiť tí vyššej 

vrstvy. Sluha je tam teda človek, ktorý sa musí ponížiť, počúvať na slovo, aby si 

udržal prácu a niečo zarobil pre svoju rodinu. Služba je teda vnímaná ako niečo 

podradné, nepríjemné. Vidíme to aj u nás doma, v našich rodinách, keď treba 

vyniesť kôš. Deti hneď povedia: „Mne sa nechce. Prečo zase ja? Nech ide brat 

alebo sestra. Ja som bol minule. To nie je fér...“ Poďme sa však pozrieť na 

službu z iného pohľadu, z Božieho pohľadu. Čo má Boh spoločné so službou? 
 

1. Stvorenie sveta - Genezis 1. Kapitola - V tejto kapitole môžeme vidieť, ako 

Boh všetko pripravuje. Oddeľuje nebo od zeme, vodu od súše, dáva zemi 

rastliny, živočíchy. Všetko pekne pripravuje. A pre koho? Pre človeka. Človek 

sa nespolupodieľa na tvorení sveta, on je do neho dosadený ako posledný. To 

je nádherné. Boh akoby „strácal čas a energiu“ a to všetko preto, aby sa mal 

človek dobre. Boh slúži.  
 

2. Útek z Egypta- Genezis 13, 17- 14,31 - Židia, vyvolený národ, sú v 

egyptskom otroctve 400 rokov. Stavajú pyramídy, chcú im zabíjať narodených 

chlapcov, nemajú slobodu a potia sa v okovách. Nič príjemné. Preto volajú na 

Boha a prosia o pomoc. Boh začul ich volanie a zľutoval sa nad nimi. Bolo mu 

ich ľúto, cítil spolu s nimi. Tak vzbudzuje prostredníka záchrany - Mojžiša, ktorý 

chodí vyjednávať v mene Boha a ľudu k faraónovi. Presvedčuje ho o svojej 

moci prostredníctvom egyptských rán. Faraón ho prosí cez Mojžiša, aby tie rany 

pominuli a naozaj na modlitbu Mojžiša Boh plní jeho prosby. Ale nič sa 

neudialo, ľud bol stále v otroctve. Tak prichádza posledná rana - smrť 

prvorodených a faraónovi zomrel prvorodený syn. Vtedy židia opúšťajú Egypt a 

prichádzajú k Červenému moru, kde nestojí žiadna loď a nie je tam ani most na 

druhú stranu. Vtedy začínajú reptať na Mojžiša a plakať za Egyptom. Mojžiš sa 

vtedy modlí a opäť Boh slúži, rozdeľuje more a prechádzajú na druhý breh.  

 

 

Dokonca s nimi kráča v oblačnom a ohnivom stĺpe - to bol znak Božej 

prítomnosti, že Boh s nimi  kráča a ukazuje smer.  Boh opäť  slúži.  Dokonca ich  

40 rokov kŕmi na púšti. / Čo myslíš, z akého otroctva potrebuješ vyjsť a byť 

vyslobodený?  
 

3. Hady na púšti - Židia kráčali púšťou a Boh im pomáha. Ale po čase boli zase 

nespokojní a nadávali na Boha a na Mojžiša, že prečo ich zobral z Egypta. Zase 

začali túžiť po predošlom živote. Boli v hneve na neho aj na Boha. A tak na nich 

prišiel trest. Cez údolie, ktorým prechádzali začali štípať židov hady a mnoho z 

nich umieralo. Vtedy sa opäť zľakli prosili Mojžiša a Boha o pomoc. A viete čo 

povedal Boh? Povedal Mojžišovi, aby vyvesil na žrď medeného hada a každý, 

kto sa na neho pozrie, prežije. A tak sa aj stalo. Každý, kto sa pozrel na tohto 

medeného hada ostal nažive a jed hadov mu neublížil. Boh im opäť slúžil. / 

Pred akým jedom ťa už Boh zachránil? Z čoho sa ti podarilo dostať, alebo z 

čoho sa potrebuješ dostať. Aký je to hriech?  
 

4. Dávid a Goliáš - 1 Samuelova 17,38-54 - Raz na prestávke si chcel 

spolužiak, ktorý už viackrát prepadol spraviť srandu a tak prišiel ku mne, zatlačil 

ma k stene, chytil pod krk a začal ma dvíhať a šúchať o stenu smerom nahor. 

Nemohol som nič spraviť a cítil som sa bezbranne a okrem toho som sa dusil. 

Ten chlapec bol pre mňa ako obor a vážil možno trikrát toľko, koľko ja. Nemal 

som proti nemu šancu. V Biblii je podobný príbeh o židoch, ktorý už prišli do 

zasľúbenej zeme. Mali obrovský problém s jedným národom - filištíncami, ktorí s 

nimi chceli bojovať. Mali veľkých bojovníkov a vybrali jedného, ktorý vyzval na 

boj niekoho z vyvoleného národa. Nikto však nechcel ísť, lebo sa báli a vedeli, 

že keď prehrajú, celý národ sa dostane do zajatia. Filištínci čakali 40 dní na 

svojho súpera, ktorý neprichádzal. Nakoniec sa ponúkol maličký muž, Dávid, 

ktorý išiel bojovať proti vysokému obrovi Goliášovi. Nemal však silu mať na 

sebe vojenské brnenie a tak si zobral iba prak a 5 kameňov. Goliáš sa z neho 

smial, prskal na neho, nadával na neho, že čo on ide bojovať proti nemu, taký 

krpec. Ale nakoniec Dávid strelil prakom kameň do hlavy Goliáša, ten spadol a 

podrezal mu hlavu. Všetci filištínci sa ho zľakli, lebo vedeli, že to bol zázrak, že 

to Boh bojoval za neho a že jeho Boh je veľmi mocný. Boh slúži a vyslobodzuje 

opäť svoj ľud z rúk nepriateľa....  

                                                                                     (pokračovanie na budúce.) 



 


