
Liturgický program od 1. augusta 2011 – do 7. augusta 2011 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 

 
Pondelok 

1.8. 

Vyšná Rybnica 
17.00 - sv. liturgia 

 

Vyšné Remety 
18.00 - sv. liturgia  

 

+ Bohuznáma zosnulá 
 
+ Helena, Ján  
    rod. Jusková 

Utorok 

2.8. 
Vyšné Remety 

18.00 - sv. liturgia  
 
 

Streda 
3.8. 

Vyšná Rybnica 
18.00 - sv. liturgia  

+ Mária, Andrej  
   rod. Čižmárová 

 

Štvrtok 

4.8. 

Vyšné Remety 
16.30 – sv. spoveď 

18.00 - sv. liturgia + euch. pob. 

 

 

 
 
 

Piatok 
5.8. 

1. piatok v mesiaci 
 

Vyšná Rybnica 
15.30 – sv. spoveď 

17.00  sv. liturgia + euch. pob.  
 

Vyšné Remety 
18.15  sv. liturgia + moleben 

 

 
 
 
* za členov sv. ruženca 
 
 

* za členov sv. ruženca 
 
 
 
 

Sobota 
6.8. 

 

Premenenie Pána  
 

Vyšné Remety 
8.30 - sv. liturgia + myrovanie 

 

Vyšná Rybnica 
10.00 -sv. liturgia + myrovanie 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Nedeľa 
7.8. 

 

  8.  nedeľa po Päťdesiatnici 
 

Vyšné Remety 
8.30 - sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
10.00 - sv. liturgia  

 

 
 
 
 

* za veriacich z farnosti 
 
 
 

* Ján s rod. 

POKOJ VÁM  
_______________________________________________________                                                                                            

Roč.5, číslo  29.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 
 

PREMENENIE PÁNA 

Nad udalosťou premenenia neustále rozjímali generácie kresťanov. Pýtali sa, o čo 
vlastne pri premenení Pána šlo? Jedna z odpovedí je: apoštoli na vlastné oči videli to, 
čo predtým vyznávali vierou. Už pred premenením apoštoli verili, že Ježiš je Boží Syn; 
na hore premenenia videli a zažili Ježišovo božstvo reálne. Ale to, čo im umožnilo 
vidieť a zažiť realitu Ježišovho božstva, neplynulo z ich osobnej schopnosti, ku ktorej 
by sa dopracovali nejakým tvrdým asketickým tréningom; Ježišovo božstvo im 
umožnilo uvidieť vnútorné osvietenie plynúce z daru Ducha, ktorým ich osvietil sám 
Kristus. Teda môžeme povedať, že na hore Tábor boli hlavne premenené a osvietené 
srdcia učeníkov. Vnútorné svetlo im umožnilo vidieť Ježiša Krista takého, aký v 
skutočnosti bol už aj pred svojím premenením.  

Otcovia sa pri rozjímaní udalosti Pánovho premenenia tiež pýtali na jeho účel: Čo ním 
Ježiš sledoval? Účel premenenia spočíval v tom, že Ježiš chcel učeníkov pripraviť na 
svoju smrť, ktorú mal onedlho podstúpiť. Chcel im akoby napovedať: Ak ma budete 
vidieť zomierať na kríži, hľaďte až za to, čo bezprostredne budete vidieť. Vy budete 
vidieť len zbitého a smrti podliehajúceho človeka, do ktorého ste vkladali nádeje; to 
však nech vás neklame. Moje božstvo, ktoré sa vám dnes na vrchu Tábor zjavilo, 
bude vo mne prítomné aj uprostred môjho utrpenia, a ani moja telesná smrť ho 
nezničí. Verte tomu, čo dnes vidíte na vlastné oči a prežívate vo svojich srdciach.  

Z udalosti premenenia urobili program svojho duchovného života mnísi na gréckej 
hore Athos. Oni si dali heslo: pozerať na život očami osvietenými svetlom z hory 
Tábor. Uvedomovali si, rozjímajúc evanjelium a tiež udalosť premenenia, že na svet 
každodenných udalostí sa nestačí dívať iba obyčajnými očami. Náš prirodzený zrak 
nás klame, nie je schopný uchopiť realitu bytia v jej celku. Naše prirodzené poznanie, 
plynúce zo svetla prirodzeného rozumu, musí byť obohatené, osvietené svetlom 
Božieho zjavenia. Len vtedy začneme vidieť skutočnosť takú, aká je. 

Tento ich program by však mal byť aj našim programom. Lebo len vo svetle z hory 
Tábor, aj my budeme vidieť realitu nášho života v pravde. Aj náš prirodzený zrak musí 
byť osvietený svetlom Kristovho Ducha; svetlom, ktorým boli osvietené srdcia a oči 
nielen apoštolov, ale Ježišových učeníkov všetkých čias. Denne by sme mali prosiť o 
to, aby svetlo Kristovho zjavenia a evanjelia osvecovalo naše srdcia a náš duchovný 
zrak. Dokiaľ totiž nebudeme vidieť Ježiša Krista, víťaza nad smrťou, prítomného v 
celej realite bytia, dovtedy náš zrak ešte nebude úplne očistený, uzdravený a 
osvietený.  



Môžeme sa spýtať: Ako zistíme, či sme alebo nie sme osvietení svetlom Kristovým? 
Pomôckou k odpovedi nám môže byť nasledujúci príbeh: Adept duchovného života sa 
pýta duchovného Otca: „Kedy vieme, že sa z niekoho stáva osvietený človek?“ Otec 
odpovedá: „Z človeka sa stáva osvietený jedinec vtedy, keď je schopný rozpoznávať.“ 
„Keď je schopný rozpoznávať čo?“ pýta sa žiak. Otec vysvetľuje: „Keď je schopný 
rozpoznávať človeka v embryu, tvár Krista v odpornom človeku a zdroj osobného rastu 
v kríži života.“  

Pane, osvieť nás svojím svetlom, aby sme v tvojom svetle uvideli tvoju tvár v zárodku 
každého počatého života, v tvári každého človeka, ako aj tvoj nesmrteľný život 
tryskajúci z každého kríža prítomného v našom živote. Amen. 

POHOSTINNOSŤ 

Bol som pocestný a pritúlili ste ma (Mt 25, 35) 

Denne stovky migrantov bez dokumentov, pochádzajúcich zo Strednej 
Ameriky, nelegálne prekročia južnú hranicu Mexika, hľadajúc lepší 
život pre seba a svoje rodiny. Musia prejsť celú krajinu od hranice 
k hranici, cestujúc ako čierni pasažieri v nákladných vlakoch, 
v skutočnom nebezpečenstve, že spadnú na koľajnice a zabijú sa alebo 
sa zmrzačia. Snažia sa vyhnúť migračným úradníkom, až nakoniec sa 
im podarí dôjsť do hlavného mesta Mexika. Utiekajú sa do kostolov, 
pretože v dedinách, odkiaľ pochádzajú, vidia chrám ako svoj domov. 
Musíme povedať, že niektorí kňazi ich odmietajú, ale, chvála Bohu, iní 
sa zorganizovali, aby im ponúkli dočasné ubytovanie a pomohli im 
telefonicky sa spojiť so svojimi príbuznými, ktorí už sú v USA, aby ich 
požiadali o peniaze, aby mohli pokračovať ďalej. Ako sa k nim 
správame? Samozrejme, úrady majú povinnosť ich zadržať a vrátiť ich 
do krajín ich pôvodu, hoci oni sa budú znovu a znovu pokúšať dospieť 
do ich vysnívaného raja. Určite existujú úradníci a organizovaní 
zločinci, ktorí ich nehanebne okradnú a ponechajú ich svojmu osudu. 
Migranti zvyknú rozprávať s jednoduchosťou o tom, ako ich okrádajú, 
páchajú na nich násilie a ponižujú ich. Všetci ich zneužívajú.                                    

Toto je váš dom                                                                                                 

Španielska rytierskosť spojená s prirodzenou dobrotou domorodcov, 
obe osvietené kresťanstvom, rozkvitajú v našej veľmi charakteristickej 
fráze:  „Toto  je  váš   dom.“  A myslíme  to  vážne!  Nielen vtedy,  keď  

ponúkame svojim priateľom chvíľkovú pohostinnosť, keď nás práve 
navštívia, ale aj vtedy, keď prichýlime priateľa, ktorý prichádza zo 
zahraničia, príbuzného, ktorý prichádza študovať do nášho mesta, 
známeho, ktorý sa prichádza liečiť do nemocnice.  Chudoba nebráni, 
aby sme im dali kútik v našom malom dome a podelili sa s nimi o svoj 
skromný chlieb. Táto pohostinnosť sa týka aj pútnikov, ktorí peši 
putujú po našich cestách do našich svätýň a ktorí vždy nájdu niekoho, 
kto im ponúkne ten svätý pokrm, ktorý náš ľud múdro nazýva 
„providenciou“, teda „prozreteľnosťou“, rozumejúc tým, že to, čo 
pohostinnosť ponúka, v skutočnosti prichádza od Boha, ktorý sa stará 
o svoje deti.    
 
Dnes ja tebe, zajtra ty mne                                                                  

Pohostinnosť je hodnota, ktorá sa rodí z úcty k ľudskej dôstojnosti, 
ktorá nás vedie k tomu, aby sme videli v cudzincovi a pútnikovi nielen 
brata v núdzi, ktorý potrebuje našu pomoc, ale samého Boha. 
Nehovorím len o kresťanoch, pretože táto myšlienka je prítomná vo 
všetkých náboženstvách, ktoré prikazujú prijať a robiť dobre 
cudzincom, „lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom 
nevedeli ” (Heb 13,2). Xenofóbia je veľmi škaredé slovo, ktoré 
znamená odpor voči cudzincom. Rodí sa z prehnaného nacionalizmu, 
ktorý nás vedie k tomu, aby sme si o sebe mysleli, že sme najlepší a že 
od druhých národov sa nemáme čo naučiť, alebo zo strachu, že tí, ktorí 
prichádzajú, poškodzujú naše hospodárstvo alebo náš spôsob života. 
Xenofóbia nás vedie rasovej alebo náboženskej diskriminácii, 
k vyhladzovacím vojnám, ktorými ešte stále trpíme v našom svete, aj 
v krajinách, ktoré sa považujú za ochrancov ľudských práv.  
Dnes máme domov a isté živobytie, ale kto hovorí, že zajtra sa z nás 
nestanú pútnici v cudzej krajine? Život prináša mnoho zvratov! 

Praktizujme pohostinnosť 

• Správajúc sa prívetivo k cudzincom, nielen k turistom, ale aj 
k tým, ktorí prichádzajú hľadať lepší život. 

• Ponúkajúc informácie a pomoc práve príchodzím.  
• Zaujímajúc sa o spoznanie hodnôt našich návštevníkov.  
• Nepodvádzajúc v cenách tovaru a služieb, ktoré ponúkame. 
• Ak sme príjemcami pohostinnosti my, nezneužívajme ju 

a snažme sa nejako oplatiť to, čo dostávame. 



 


