
Liturgický program od 5. júna 2017 - do 11. júna 2017 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 
 

Pondelok 
5.6. 

 

Pondelok Svätého Ducha 
 

Vyšná Rybnica 
17.00 - sv. liturgia 

 

Vyšné Remety 
18.00 – sv. liturgia + sprievod    

                              okolo chrámu 

 

 
 
 

+ Michal Dudej 
 
+ Barbora, Michal,   
   Milan, Anna 
   rod. Lobozová 

 

Utorok 

6.6. 

 

Vyšná Rybnica 
18.00 - sv. liturgia  

 

 
 

+ Alžbeta 

 

Streda 
7.6. 

 

Vyšné Remety 
18.00 – sv. liturgia + pan. 

 

 

+ Ján, Alžbeta, Ján 
a ostatní z rod. Lazurovej 

 

Štvrtok 

8.6. 

 

Vyšné Remety 
18.00 -  sv. liturgia + pan. 

 

 

+ Ján, Alžbeta, Ján 
a ostatní z rod. Lazurovej 

 

Piatok 
9.6. 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 – sv. liturgia  

 
 
 

 
 

Sobota 
10.6. 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Nedeľa 
11.6. 

 

1. nedeľa po Päťdesiatnici – 
 Všetkých svätých 

 

Vyšné Remety 
9.00 - sv. liturgia + myrovanie 

 

Vyšná Rybnica 
10.30 – sv. liturgia + myrovanie 

 

 
  
 
 

 
 

*za veriacich z farnosti 
 
 
*Peter s rod. 
 

 
 

POKOJ VÁM  
___________________________________________________________                                                                       
Roč.11. číslo 23.                                   Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

 
 

"Mocou sv. Ducha I." 
 

Drahí bratia a sestry, kto z vás už bol niekedy nakupovať? Verím že všetci. 
Podľa čoho ste nakupovali? Čo rozhoduje? Je to cena, krása veci, vôňa? Ak 
si chceme kúpiť nejakú vec a chceme, aby bola kvalitná, aby nám vydržala 
dlho a aby bola spoľahlivá pri používaní, prvým kritériom nie je cena, ale 
značka daného výrobku. Čo by sme z toho mali, ak by sme si kúpili len to 
najlacnejšie, ale bolo by to nekvalitné. Preto keď si ide horolezec, ktorý 
plánuje výstup na vysoký vrch v Alpách ide kúpiť oblečenie, nepôjde do 
čínskeho obchodu, ale do značkového. A kúpi si kvalitné, ktoré ho nezradí. 
To isté platí aj o iných veciach... napr.: aute, televízore, mixéry, počítači. 
(samozrejme, ak nám to naše financie dovoľujú) Značka výrobku nám teda 
prezrádza firmu, ktorá vyrobila daný výrobok. Tá sa nehanbí priznať k nemu, 
lebo tento výrobok pozná a garantuje jeho istú kvalitu. Značka výrobku je 
teda veľmi dôležitá. Avšak existuje aj veľa fejkov, veľmi jednoducho 
povedané nepoctivých napodobenín čohosi, čo niekto vymyslel, zaplatil a 
realizoval. Moja známa mi raz ukazovala, aké nádherné sandále známej 
značky kúpila na trhu za lacný peniaz. Bola veľmi šťastná a naozaj tie 
sandále vyzerali veľmi pekne. Avšak bola to len napodobenina originálu. Po 
dvoch mesiacoch sa jej na nich čosi odlepilo a bolo po sandáloch. Radosť 
sa zmenila na smútok. Prečo o tom hovorím? Pretože každý z nás bol 
stvorený ako originál, nie ako napodobenina niekoho iného. A Boh chce, 
aby sme ostali ako originál Boží originál. A každý z nás dostal nádhernú 



značku tejto originality - je to značka kresťan. Tá má garantovať istú kvalitu 
a hovorí aj o tom, kto nás stvoril, kto je našim pánom. Ale aký má byť taký 
kresťan, podľa čoho ho spoznáme medzi ostatnými? Čo sú tie znaky? Veľmi 
pekne to je vidieť v 1. liste sv. apoštola Pavla Korinťanom: „ My sme blázni 
pre Krista, ale vy ste múdri v Kristovi; my sme slabí, a vy silní; vy ste slávni, 
my znevážení. Až do tejto hodiny sme hladní, smädní a nahí, bijú nás 
päsťami, sme bez domova, ťažko pracujeme vlastnými rukami; keď nás 
preklínajú, my žehnáme, keď nás prenasledujú, my to znášame, keď nás 
potupujú, my sa modlíme. Stali sme sa akoby smeťami sveta, vyvrheľmi pre 
všetkých až doteraz.“ /1 Kor 4,10-13/ Ak chceš žiť značkový život 
skutočného kresťana, môže sa stať, že budeš vyzerať ako blázon pre Krista. 
Uvidíš svoju biedu a budeš sa cítiť slabý, možno budeš okolím znevážený. 
Takto sa asi cítil aj apoštol Pavol, ktorý hovorí vo svojom liste, ako sa 
správa v ťažkých chvíľach. Stretol sa s tým, že ho preklínali, ale on žehnal; 
prenasledovali ho, ale on to znášal; potupovali ho, ale on sa modlil. Toto je 
značka kresťana. Lebo každý „normálny“ človek by toho, kto ho preklína 
taktiež preklial; toho kto ho prenasleduje by odstránil z cesty a toho, kto ho 
potupuje, by utlačil zbraňami jazyka. Ale značka kresťana je iná. Ale ako sa 
k tomu dopracovať? Ako byť značkový a vyvarovať sa tomu, aby som len 
nevyzeral ako kresťan a v skutočnosti som bol iba nejaká napodobenina? 
Ako sa správať ako originál? Keď sa stretneš s niečím, čo je veľmi 
nádherné, veľmi chutné, štýlové, povieš si „wooow“. A toto potrebujeme 
zažiť s Bohom. Potrebujeme zažiť „wow“ efekt. Potrebujeme vidieť krásu 
Božieho stvorenia, v ktorom nechal Boh viditeľné stopy jeho lásky. Maj 
skúmavé srdce. Preto je dobré chodiť do prírody nechať sa fascinovať, ako  

krásne funguje, ako tam všetko žije v harmónii. Takisto môžeme a 
potrebujeme vidieť zásah Božej ruky aj v našich osobných životoch cez 
záchranu od niečoho, cez pomoc v ťažkej chvíli, cez vyvarovanie sa pred 
chybou. Takýchto Božích dotykov má každý z nás, len si to možno 
neuvedomujeme. Ak uvidíš a zbadáš to, ako krásne Boh stvoril svet, 
zvieratá, prírodu do tých najmenších detailov, môžeš si položiť otázku: „Ak 
toto všetko Boh nádherne stvoril, mňa by odflákol? “ Určite ťa neodfákol. 
Stvoril ťa dobre, veľmi dobre. Dal si na tebe záležať. Stvoril ťa krásneho/ 
krásnu. A túto krásu sme pozvaní odrážať do tohto sveta cez svedectvo, 
slovo, skutky, postoje. V tom nám Boh chce pomáhať, preto máme byť v 
jeho blízkosti cez modlitbu, sviatosti, aby sme mali silu. Lebo ak som s 
Bohom, ak som v jeho prítomnosti, ak sa sýtim jeho slovom, jeho 
zmýšľaním, vtedy začnem nádherne voňať. Niektorí svätci dokonca voňali 
až tak, že ich zachytil čuch človeka. Ja však v prvom rade myslím na 
duchovnú vôňu. Vôňa priťahuje a preto aj kresťan má voňať Božou láskou, 
milosrdenstvom, pokojom, priateľskosťou, striedmosťou. 
 1. Uvedomujem si, že si Boh na mne dal záležať? Prijal/a som sa taký/á 

aký/á som. Čo mi na mne vadí?  

2. Komu sa snažím podobať? Prispôsobujem sa druhým, nechám sa 

negatívne ovplyvňovať druhými? Kde strácam identitu kresťana? V čom som 

Bohu neverný? Chcem to zmeniť?  

3. V čom mi už Boh pomohol, kedy som vnímal Božiu pomoc? Hnevám sa 

na Boha, že nekoná? 

 4. Voniam Božou láskou, pokojom, obetavosťou? Nemám náhodou chuť 

všetkých zmeniť, prispôsobiť svojím predstavám?  
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