
Liturgický program od 26. júna 2017 - do 2. júla 2017 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 

Pondelok 
26.6. 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia 

 

 
 

*Ján 

 

Utorok 

27.6. 

 

Vyšné Remety 
18.00 - sv. liturgia 

 

 

+ Ján, Ján, Anna  
    rod. Petrušková 
 

 

Streda 
28.6. 

 

Vyšná Rybnica 
17.00 – sv. liturgia 

 

 
 

*Ján 

 
 
 
 
 
 

Štvrtok 

29.6. 

 

Sv. apoštoli Peter a Pavol 
/Prikázaný sviatok/ 

 

Vyšná Rybnica 
17.00 – sv. liturgia + myrovanie 

 

Vyšné Remety 
18.15 -  sv. liturgia + myrovanie 

 

 
 

 
 

 
*za veriacich z farnosti 
 
 
*Ján, Jaroslav 

 

Piatok 
30.6. 

 

Vyšné Remety 
18.00 -  sv. liturgia + moleben 

 

 

+ Pavol a  ostatní     
  z rod. Lavričovej 

 

Sobota 
1.7. 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 – sv. liturgia  

 

+ Pavol, Pavol, Ján, 
Mária, Michal, Alžbeta, 
Milan 

 
 
 
 

Nedeľa 
2.7. 

 

4. nedeľa po Päťdesiatnici 
 

Vyšné Remety 
9.00 - sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
11.00 – sv. liturgia  

 

 
  
 

 
*Margita 
 
 
*Dominika 
 

 

 

POKOJ VÁM  
___________________________________________________________                                                                      
Roč.11. číslo 26.                                   Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

 
Eucharistia malým deťom – druhá katechéza 

/Pokračovanie/ 

  Rímskokatolícky arcibiskup František Barkóczy, hoci túto skutočnosť 
kritizuje, predsa len je ďalším svedkom jej existencie u nás. Po vizitácii 
Mukačevskej eparchie v roku 1748 píše: „...na mnohých miestach, 
predovšetkým však v Satmárskej župe, dávajú Eucharistiu deťom pred 
užívaním rozumu.“   
  Pre každého katolíka musí byť nespochybniteľným dôkazom pôvodnosti 
praxe podávať Eucharistiu malým deťom dekrét rímskeho pápeža Pia X. s 
názvom Quam singulari z roku 1910, v ktorom sa uvádza: „Ježiš povedal: 
Nechajte deti, nebráňte im prichádzať ku mne, lebo im patrí nebeské 
kráľovstvo. Katolícka cirkev, pamätajúc na tieto slová, od samých počiatkov 
dbala o to, aby privádzali ku Kristovi deti prostredníctvom prijímania 
Eucharistie, ku ktorému prinášali dokonca nemluvňatá. Podľa predpisov 
starobylých liturgických kníh sa tak robilo až do 13. storočia a niekde tento 
zvyk pretrval ešte oveľa dlhšie. Až doteraz je tento zvyk aktuálny v gréckej 
cirkvi a v (iných) východných cirkvách. Aby sa zabránilo nebezpečenstvu, že 
deti môžu vypľuť premenené časti, Eucharistia sa im spočiatku podávala len 
pod spôsobom vína... Nemluvňatá mali účasť na eucharistickom stole nielen vo 
chvíli svätého krstu, ale prijímali aj potom...“.  
     Ako teda vidíme, podávať Eucharistiu malým deťom nie je žiadna novota. 
Túto prax si nik z nás nemôže pamätať, lebo na našom území zanikla pred 
približne 250timi rokmi, no siaha do počiatkov kresťanstva a mnoho storočí sa  



praktizovala aj u nás. Táto skutočnosť má mimoriadny význam, lebo v cirkvi by 
sme nemali zavádzať veci, ktoré nemajú oporu v Písme alebo Tradícii. Veríme, 
že obnovenie tejto praxe prinesie našim deťom a rodinám, ba celej cirkvi, 
nemalé požehnanie.  
  
      Celý tento historický prierez nie je však natoľko dôležitý ako Kristova výzva 
„Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život...“ (Jn 6,54) Nik z nás teda 
nemá právo zobrať tuto možnosť tým, ktorí vo svojej nevinnosti môžu 
Eucharistiu prijímať do svojho srdca bez toho, aby sa ešte museli spovedať.      
     Keď teda apoštoli v dnešnom evanjeliu bez mihnutia oka reagovali na 
Ježišovo pozvanie „Poďte za mnou...“ (Mt 4,19), o to viac je nám dôležité 
reagovať na Ježišovu výzvu „Poďte ku mne všetci...“ (Mt 11,28). Túto možnosť 
ísť k Ježišovi máme všetci vtedy, keď nám Ježiš pri svätej liturgii hovorí 
“Vezmite a jedzte: toto je moje telo. ... a ... Pite z neho všetci: toto je moja 
krv...“ (Mt 26, 26-28). Preto nie je rozumné, ak by rodičia upierali „právo“ na 
eucharistického Krista svojim vlastným deťom.  
     A tak prax, ku ktorej sa vraciame podávaním eucharistického Krista 
nemluvňatám môže nám všetkým sprostredkovať milosti, ktoré plynú z tejto 
sviatosti pre všetky naše rodiny, v ktorých si uvedomia, že cez nevinnosť 
dieťaťa môže Boh žehnať spoločenstvu celej rodiny.  
 

 vladyka Milan Chautur CSsR, 
 košický eparchiálny biskup 

 
 
 
 

"Boh si zapol odkazovač?" 
Drahí bratia a sestry, možno poznáte slová: „Počkajte prosím, na tejto linke 
prebieha iný hovor.“ Počujeme ho vtedy, keď niekomu voláme a v tom istom 
čase telefonuje aj on. Minule som išiel kdesi pešo. Cesta mi trvala asi 10 
minút. Tak som si povedal, využijem čas a niekomu zavolám. Prvý mal 
vypnutý mobil, druhý mi nedvíhal a tretí mal obsadené. A potom mi prešlo 
hlavou: „Veď sa ozvi mne. Ja ťa stále počúvam. Ja ti stále dvihnem.“ Vtedy 
som si uvedomil, že som chcel vyplniť čas a s niekým, koho mam rád a 
porozprávam s ním. Ale Boh mi nenapadol. A Boh tak veľmi túži po tom, 
aby sme s ním strávili chvíľu času. Možno že niekedy nemáš čas na 
stíšenie sa pri sviečke, s bibliou v ruke. Možno že nemáš čas ani na to, aby 
si šiel na sv. liturgiu cez týždeň. Ale aj napriek tomu môžeš byť v kontakte s 
Bohom. Slovenská hudobná skupina Elán spieva jednu pieseň Odkazovač. 
V tejto piesni sa spieva: „Dnes sa aj tak nikam nedovoláš, Boh si ráno zapol 
odkazovač.“ Boh si však nikdy nezapol odkazovač, pretože on túži po 
blízkosti človeka-teba. Už v raji, keď sa Adam s Evou skryli, Boh volal na 
Adama: „Adam kde si?“ Človeka hľadal a volal k sebe cez prorokov, neskôr 
cez svojho Syna a dnes svoje deti volá cez Cirkev. Práve keď mám hluchý 
čas, vtedy môžem Bohu povedať, čo som prežil, čo ma trápi, čo sa mi 
podarilo. Môžem ho prosiť o odpustene toho, čo som pokazil, poďakovať za 
to čo sa mi podarilo a prosiť ho za veci, ktoré ma ešte len čakajú. Aj v 
krátkom čase sa môžeme skontaktovať s Bohom, ktorý je naklonený 
počúvať. Nenechajme si tento hluchý čas premárniť, utiecť, lebo sa môže 
stať svätým časom, kedy sa skontaktuješ so svojim Otcom, ktorý žehná a 
chce naplniť naše životy pokojom a silou. 
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