
Liturgický program od 12. júna 2017 - do 18. júna 2017 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 
Pondelok 

12.6. 

 

Vyšná Rybnica 
17.00 - sv. liturgia 

 

Vyšné Remety 
18.00 – sv. liturgia  

 
 

*Tomáš s rod. 
 
 
+ Ján, Ján, Juraj, Anna 
 

 

Utorok 

13.6. 

 

Vyšné Remety 
18.00 - sv. liturgia + moleben 

 

+ Ján, Mária, Edita 
    rod. Doliničová 

 

Streda 
14.6. 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 – sv. liturgia 

 
 

*Mária 
 

 
 
Štvrtok 

15.6. 

Sviatok najsvätejšej 
Eucharistie 

 

Vyšná Rybnica 
17.00 – sv. liturgia + euch. pob. 

 

Vyšné Remety 
18.15 -  sv. liturgia + euch. pob. 

 

 

 
 
 

*rod. Širochmanová 
 

+ Zuzana, Ján a ostatní  
   z rod. Jakubovej a     
   Sabolovej 

 

Piatok 
16.6. 

 

Vyšné Remety 
18.00 – sv. liturgia  

 

 
 
 

 
 

Sobota 
17.6. 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  

 

 
 

 
 
 
 
 

Nedeľa 
18.6. 

2. nedeľa po Päťdesiatnici 
/Mesačná zbierka na chrám/  

 

Vyšné Remety 
9.00 - sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
10.30 – sv. liturgia  

 

 
  

 
 

*za veriacich z farnosti 
 
 
*Ján s rod. 
 

 

POKOJ VÁM  
__________________________________________________________                                                                        
Roč.11. číslo 24.                                   Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

 

Prosba o sedem darov Svätého Ducha  
 

Príď, Svätý Duchu, a naplň naše srdcia darom múdrosti, aby sme spoznali 
márnosť pozemských vecí a iba nebeského Otca, jediné a najvyššie dobro, 

milovali a v ňom vyhľadávali zaľúbenie. 
    Príď, Svätý Duchu, a naplň naše srdcia darom rozumu, aby sme vždy viac 

a viac poznávali tajomstvá svätého náboženstva a vždy rozoznávali dobro od zla. 
   Príď, Svätý Duchu, a naplň naše srdcia darom rady, aby sme sa 

v pochybnostiach vyhli každému omylu a vždy si volili to, čo slúži Bohu k oslave 
a nám k spaseniu. 

   Príď, Svätý Duchu, a naplň naše srdcia darom sily, aby sme statočne 
premáhali všetky pokušenia, verne zachovávali Božie prikázania a trpezlivo 

znášali všetky protivenstvá. 
   Príď, Svätý Duchu, a naplň naše srdcia darom poznania, aby sme všetky veci 

používali len na oslavu Boha a k spaseniu seba i blížnych. 
   Príď, Svätý Duchu, a naplň naše srdcia darom nábožnosti, aby sme milovali 
modlitbu, boli horliví v službe Bohu a s dôverou sa vinuli k Bohu a k nebeským 

veciam. 
   Príď, Svätý Duchu, a naplň naše srdcia darom bázne voči Bohu, aby sme vždy 
pamätali na Neho a z úcty k Nemu chránili sa všetkého, čím by sme mohli uraziť 

Jeho Božskú velebnosť. 
    Svätý Duch, náš Tešiteľ, pomáhaj mi! Tebe odporúčam svoju dušu, svoje telo 
a všetko, čo mám. Do Tvojich rúk odovzdávam celý svoj život i jeho koniec. Daj, 
aby som prežíval(a) život v službe Tebe a konal(a) ozajstné pokánie za hriechy 

skôr, ako moja duša zanechá tento svet. Podrobujem sa Tvojmu riadeniu 
a zverujem sa pod Tvoju ochranu. Bože, bráň mňa biedneho(u) a zachráň ma od 

všetkého zla! Osvecuj a poúčaj môj rozum, spravuj moju dušu, moje telo 
a posilňuj ma. Daj mi pevnú vieru, istú nádej, čistú a dokonalú lásku. Daj, aby 

som Ťa vrúcne miloval(a) a vždy a všade plnil(a) Tvoju vôľu. Amen. 



"Mocou sv. Ducha II." 
 

Ježiš Kristus povedal, že musí odísť, aby mohol prísť po ňom Sv. Duch, ktorý 

nás bude viesť. Svätý Duch je dôležitý hráč v našom živote. Niekedy je však 

ťažko si predstaviť Sv. Ducha. Boha Otca ešte ako tak vieme, aj Ježiša Krista. 

Ale kto je Sv. Duch. Kde je? Veľmi nádherne sa o ňom spieva v Akatiste ku Sv. 

Duchu. Spomeniem aspoň pár zaujímavých spevov: Sv. Duch zaplavuje 

nadšením rybárov. Rybári boli obyčají ľudia a žili svoju rutinu. Stále to isté. V 

noci na more chytať ryby, potom predaj, pranie sieti, starostlivosť o rodinu a 

mnohokrát zažili sklamanie. Bol to život v neistote. Možno aj ty zažívaš svoje 

rutiny, nič extra. Stále to isté - starostlivosť o deti a ich každodenné 

vyprevadenie do školy. Návštevy lekárov kvôli chorobám, starostlivosť o 

domácnosť, každý večer televízor a stále dokola. Tvojmu životu možno chýba 

šťava. Sv. Duch však zaplavuje nadšením rybárov. Boh ti chce dať nadšenie. 

Spomínate si na film Vzoprieť sa obrom. Tam sa modlil starý školník každý deň 

za žiakov a po rokoch tam prišlo prebudenie. Sv. Duch dáva nadšenie pre 

božie veci, pre jeho dielo. Možno aj teba chce použiť, aby si vstúpil s nadšením 

do duchovných bojov za ľudí či veci? Za čo sa môžeš modliť? Porozmýšľaj...  

Dáva silu znášať útrapy na súši i na mori. Sv. Duch dáva silu. Možno sa cítiš 

slabý. Veľakrát máme rôzne problémy, útrapy v rodinách, či v osobnom živote. 

Nemáš pocit, že prežívaš súš? Do každej útrapy chce vstúpiť Svätý Duch. 

Osvecuje temnoty duše a zachraňuje od večného zatratenia. Niekedy sa nám 

stane, že naša duša sa dostane do temnoty hriechu. Mnohokrát ho ani nevidíš 

ale Sv. Duch nás chce vyviesť z temnôt nášho správania, z miesta hriechu. 

Posilňuje vyčerpaných. Koľkokrát žijeme vyčerpanosť. Každý čosi od nás chce, 

nestíhame, sme vyčerpaní zo vzťahov, z pádov z ľudí. Sv. Duch posilňuje 

vyčerpaných. Dáva silu k modlitbe. Ťažko sa nám modlí. Niekedy sa cítime 

slabí v modlitbe. Nevládzeme, veľakrát sa nemodlíme, stále nám to padá. 

Zachraňuje od pokušení. Sv. Duch nás chce zachraňovať, pomáha nám 

vyhýbať sa hriechu, pokušeniam. Osviežuje v boji s vášňami. Diabol nás 

niekedy chce zotročiť aj cez vášne tela. Sv. Duch to vie uhasiť. Dáva túžbu po 

záhrobnom živote. Koľkokrát sa necháme zatiahnuť iba do svetského života, 

zabúdame na nebo, na spásu. Som pripravený? Myslím na nebo? Pomáha 

prežívať v pokání a konaní dobrých skutkov. Pokánie je čas odvrátenia sa od 

diabla, hriechu, smrti. Sv. duch s nami chce spolupracovať. A ty? 

 

1. V čom cítim vyčerpanosť? Čo je to (vzťahy, fin. problémy....)  

2. Ako na tom som s modlitbou? Kedy sa modlím? Modlím sa srdcom, alebo 

iba perami?  

3. Akým hriechom sa potrebujem vyhýbať? Som voči nim radikálny? 
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