
Liturgický program od 14. august 2017 – do 20. augusta 2017 

Deň Čas a miesto Úmysel 
 

Pondelok 

14.8. 

 

Vyšné Remety 

18.00 - sv. liturgia + pan. 
 

 
 

+ Zuzana Bakajsová 

 

 

 

 

Utorok 

15.8. 

 

Zosnutie presvätej 

Bohorodičky Panny Márie 
/Prikázaný sviatok/ 

 

Vyšná Rybnica 

17.15 – sv. liturgia + myrovanie 

 

Vyšné Remety 

18.30 - sv. liturgia + myrovamie 
 

 

 

 

 

 

 

*za veriacich z farnosti 

 
 

+ Bartolomej 

 

Streda 

16.8. 

 

 
 

 

 

Štvrtok 

17.8. 

 

Vyšné Remety 

18.00 - sv. liturgia  
 

 

+ Ján rod. Peťová 

 

Piatok 

18.8. 

 

Vyšné Remety 

18.00 - sv. liturgia  
 

 

 
 

Sobota 

19.8. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Nedeľa 

20.8. 

 

11. nedeľa po Päťdesiatnici 
/Mesačná zbierka na chrám/ 

 

Vyšné Remety 

8.00 - sv. liturgia 
 

Vyšná Rybnica 

9.15 – sv. liturgia 
 

 
  

 

 
 

*za veriacich z farnosti 

 
 

*Gabriel s rod. 

POKOJ VÁM  

____________________________________________________________                                                                          

Roč.11. číslo 31.                                   Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 
 

Eucharistia malým deťom – štvrtá katechéza 

                                                                                                      /Pokračovanie/ 

Ďalším problémom sú obavy, že dieťa Eucharistiu vypľuje. Je 

nevyhnutné urobiť všetky možné opatrenia, aby k ničomu podobnému 

nedošlo. Popri predchádzajúcej katechéze rodičov a prípadne i 

dotknutých detí je rozhodujúcim faktorom víno, ktoré kňaz použije. Je 

takmer nevyhnutné, aby používal liturgické víno sladké (samozrejme 

prirodzene sladké a kvalitné), nie suché. Po splnení obidvoch 

podmienok je vypľutie Eucharistie zo strany dieťaťa veľmi málo 

pravdepodobné. Teoretické riziko zneuctenia určite nie je väčšie ako v 

prípade dospelých ľudí, ktorým Eucharistiu podávame bez akéhokoľvek 

zisťovania toho, čo s ňou reálne urobia a či ju prijímajú hodne. Dospelí 

ľudia nesú svoju zodpovednosť sami, za deti sú zodpovední ich rodičia, 

prípadne krstní rodičia a podobne, v tejto súvislosti aj miestny kňaz. 

Okrem toho si treba uvedomiť, že keby nejaké dieťa Eucharistiu 

vypľulo, nešlo by o jej zneuctenie v pravom zmysle slova.   

Praktickou stránkou veci, na ktorú tiež treba pamätať, je nevyhnutnosť 

spočiatku podávať dieťaťu Eucharistiu iba pod spôsobom vína, až 

neskôr, keď už celkom prirodzene prijíma pevnú stravu (reálne až okolo 

druhého roka veku), prejsť opatrne aj na podávanie pod spôsobom 

chleba, čo kňazovi vhodným spôsobom naznačia rodičia.  

Sporadicky sa ozýva obava, že po zavedení predmetnej praxe zanikne 

slávnosť  prvého  svätého  prijímania,  ktorá  je  mimoriadne  obľúbená,  



alebo že stratí svoju atmosféru. Slávnosť, o ktorej hovoríme, nezanikne, 

iba sa postupne zmení jej názov na „slávnosť prvej svätej spovede“ či 

„slávnostné sväté prijímanie“. Vyjadrenia kňazov, čo majú s danou 

praxou dlhšiu skúsenosť, jasne potvrdzujú, že uvedená slávnosť 

nestratila svoj lesk. Práve naopak, keďže deti už majú skúsenosť s 

prijímaním Eucharistie, na opätovnú možnosť prijímať ju sa tešia 

omnoho viac. Atmosféra tejto udalosti sa tak stáva ešte milšou a 

slávnostnejšou, možnom povedať aj duchovnejšou.   

Veríme, že obnovenie starobylej praxe podávania Eucharistie malý 

deťom prinesie hojné duchovné ovocie. Prosíme vás, rodičia, aj vy 

prispejte k tomu svojim dielom, ale aj vás, duchovní otcovia, aby ste 

obnovenie tejto starobylej tradície nepovažovali za samozrejmosť, ktorá 

by bez spoločného úsilia priniesla svoje ovocie. Preto prispejte k tomu 

svojim dielom najmä konštruktívnym prístupom a vrúcnou modlitbou, 

aby sme napokon všetci, aj naše deti, dosiahli svoje premenenie k 

lepšiemu a zbožstveniu vlastnej podstaty. Nech teda sviatok 

Premenenia Pána, ktorý dnes slávime všetkých nás inšpiruje k tej 

duchovnej radosti, ktorú prežívali Peter, Jakub a Ján na hore Tábor 

vtedy, keď videli Krista premeneného, lebo aj my ho môžeme prijímať 

premeneného v Najsvätejších spôsoboch chleba a vína.  

  vladyka Milan Chautur košický eparchiálny biskup  

  

LETO 

Leto je v plnom prúde, začal sa však aj cyklus odpustov a pútí, na ktoré sme 

všetci srdečne pozvaní. Môžeme si vybrať a modliť sa. Modlitba je to, čo nás na 

pútiach spája. Poznáme rôzne formy modlitby a mnohé sú veľmi zaujímavé. 

Jednu  napísal  aj pápež  František, keď bol  ešte arcibiskupom v Buenos Aires.  

Hodí sa napríklad ako večerná modlitba piatich prstov. Vyzerá asi takto: Palec 

je prstom najbližším k tebe. Začni modlitbou za tých, ktorí sú ti najbližší. Sú to 

osoby, na ktoré si spomenieš najskôr. Modliť sa za tých, ktorých milujeme, je 

“sladkou povinnosťou”. Susedný prst je prstom ukazujúcim – ukazovák. 

Pomodli sa za tých, ktorí vychovávajú, kážu, vzdelávajú a liečia. Oni potrebujú 

podporu a múdrosť, aby sprevádzali iných správnym smerom. Nech stále budú 

prítomní v tvojich modlitbách. Prostredný prst – tzv. prostredník je najvyšší z 

prstov. Pripomína nám našich vodcov, politikov, prezidentov, biskupov a 

kardinálov; tých, ktorým bola daná moc. Oni veľmi potrebujú Božie vedenie. 

Ďalší prst je prstom srdca – prstenník. Prekvapivé, ale je našim najslabším 

prstom. Pripomína nám modlitbu za slabých, chorých, strápených a 

obťažkaných problémami. Aj oni potrebujú tvoju modlitbovú podporu. Na konci 

je náš malíček, najmenší zo všetkých. Má nám pripomínať modlitbu za seba 

samého. Keď ukončíš modlitby za štyri vyššie vymenované skupiny, potom 

uvidíš svoje vlastné potreby v inej perspektíve a budeš pripravený, aby si sa 

pomodlil za seba samého spôsobom viac pravdivým a skutočným. Čiže aj tí, 

ktorí zabudli či nemajú ruženec, alebo iné pomôcky, môžu sa krásne modliť. 

Nezabudnime však na naše deti, ktoré počas prázdnin môžu často pocítiť nudu 

a samotu. Vyjadruje to aj iná modlitba dieťaťa našej modernej doby, v kríze 

rodiny.  

Modlitba znie takto: Drahý Ježišu, dnes Ťa chcem poprosiť o jednu zvláštnu 

vec. Dovoľ mi stať sa televízorom. Chcel by som sa cítiť tak, ako sa cíti 

televízor u nás. Mať špeciálne miesto úplne pre seba a zhromažďovať okolo 

seba celú rodinu. Chcel by som byť braný vážne, keď hovorím, byť v centre 

pozornosti… byť vypočutý všetkými bez prerušovania. Chcel by som, aby sa o 

mňa starali tak, ako sa starajú o televízor, keď sa v ňom niečo pokazí. Chcel by 

som byť blízko môjho otca, keď sa vracia z práce, aj keď je unavený. A aby ma 

moja mama hľadala, keď sa cíti sama a smutná. A aby moji bratia zanechávali 

loptu, lebo chcú byť so mnou a aby som mohol rozosmievať všetkých, aj 

nechtiac. Aké by to bolo dobré, keby zanechali všetko, aby so mnou boli aspoň 

chvíľku. Ježišu, neprosím Ťa o veľa. Dobrú noc, Pane…  

S takými myšlienkami dnes usína veľa ľudí, nielen detí. Preto nezabúdajme na 

nikoho, využijme tento letný čas na modlitbu za tých, ktorí to najviac potrebujú. 

Majme pozorné a vnímavé srdce. 


