
Liturgický program od 6. augusta 2018 - do 12. augusta 2018 

Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 
 

 

Pondelok 

6.8. 

 

Premenenie Pána 
 

Vyšná Rybnica 

17.15 - sv. liturgia + myrovanie 
 

Vyšné Remety 

18.30 - sv. liturgia + myrovanie 

 

 

 

 

Utorok 

7.8. 

 

Vyšné Remety 

18.00 - sv. liturgia  
  

 

+ Pavol a ostatní z rod. 

Tomkovej a Staščinskej 

 

Streda 

8.8. 

 

Vyšná Rybnica 

8.00 - sv. liturgia 
 

+ Ján, Ján, Juraj, Anna    

    a ostatni  

    z rod. Mandičakovej 
 

 

Štvrtok 

9.8. 

Vyšná Rybnica 

17.00 - sv. liturgia 
 

Vyšné Remety 

18.00 - sv. liturgia  

+ Ján, Alžbeta, Ján 

a ostatní z rod. Lazurovej 

 

+ Pavol Lavrič 

 

Piatok 

10.8. 

 

Vyšné Remety 

18.00 - sv. liturgia  
 

 

+ Ján rod. Peťová 

 
 

 
 

Sobota 

11.8. 

Vyšná Rybnica 

16.30 - sv. liturgia s platnosťou 

na nedeľu 
 

Vyšné Remety 

17.45 - sv. liturgia s platnosťou 

na nedeľu 

 

 

*Božena 

 
 
*za veriacich z farnosti 
 

 

 
 

 

 

Nedeľa 

12.8. 

 

12.  nedeľa po Päťdesiatnici  
 

Odpustová slávnosť 

Klokočov 
 

10.00 – archijerejská sv. liturgia  

 

 

 

  
 

 

 

 

POKOJ VÁM  

_________________________________________________________                                                                         

Roč.12, číslo 31.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 
 

Myropomazanie 

Vo východných cirkvách je človek skrze myropomazanie dokonale vovedený do 

tajomstiev Ježiša Krista. V cirkevnom práve sa píše o myropomazaní takto: 

„Pokrstení sa pomažú svätým myrom, aby boli pečaťou Svätého Ducha 

označení za svedkov a stali sa spolubudovateľmi Kristovho kráľovstva“ (CCEO, 

kán. 692). 

Myropomazanie, ako nová samostatná sviatosť, sa na základe starokresťanskej 

tradície udeľuje bezprostredne po vyslúžení sviatosti krstu, teda tvorí naďalej 

súčasť obradov krstu. Bezprostredne po poslednom úkone spojenom s 

vyslúžením krstu totiž nasleduje obrad pomazania svätým myrom príslušnými 

obradmi. Trvalo dosť dlho, kým sa myropomazanie začalo jasnejšie rozoznávať 

ako osobitná, od krstu odlišná sviatosť. Vskutku tvorilo spolu s krstom celkový 

obrad iniciácie, prijatia do Cirkvi. V dobe cirkevných Otcov sa myropomazanie 

označovalo ako korunovanie a zavŕšenie krstu. Otcovia mu pripisovali plnosť 

Svätého Ducha a vyniesli tak na povrch osobný aspekt. Súčasne videli v 

myropomazaní zdokonalenie účasti na úlohách Ježiša Krista. Svätému Duchu 

Otcovia pripisovali tú úlohu, že odstránil neschopnosť a slabosť kresťanov a dal 

im rozumnosť a silu, ktorou premáhajú protivenstvá a organizujú Božiu Cirkev. 

Mnohí teológovia vidia už od najstarších čias v tomto pomazaní svätým myrom 

symbol ľudskej účasti vo Svätom Duchu: je to priame vliatie Božej milosti do 

duší. Ako Svätý Duch zostúpil na Ježiša Krista pri jeho vystúpení z rieky Jordán, 

tak pomazaním zostupuje Svätý Duch na pokrsteného, keď vystupuje z 

krstného  kúpeľa.  Kým  vo  sviatosti  krstu je  človek  modlitbami  a  posvätnými  



 

úkonmi a obradmi vyvádzaný z duchovnej tmy a povolaný do predivného svetla 

Kristovho kráľovstva, cez pomazanie myrom sa uskutočňuje toto vyvolenie 

nového člena Cirkvi prijatím daru Svätého Ducha. Sv. Cyril Jeruzalemský píše 

takto: Lebo ako eucharistický chlieb po vzývaní Svätého Ducha už nie je 

obyčajným chlebom, ale telom Kristovým, tak táto vonná masť po vzývaní už 

nie je iba masťou, ale milosťou Kristovou a prítomnosťou Svätého Ducha, 

vzniknutou božským pôsobením. Práve tou je symbolicky mazané tvoje čelo a 

ostatné zmysly. Touto zjavnou vonnou masťou sa maže telo, ale Svätým a 

Životodarným Duchom sa posväcuje duša...” V latinskej Cirkvi na základe 

niekoľkých vonkajších podnetov bola sviatosť myropomazania oddelená od 

sviatosti krstu. Medzi najväčšie podnety tohto druhu môžeme zaradiť núdzový 

krst a pomazanie myrom vykonávané nad inovercami. V priebehu času sa však 

začalo presadzovať presvedčenie, podľa ktorého pokrstné pomazanie (sviatosť 

myropomazania) nie je iba vonkajším doplnením či naplnením krstu, ale 

posilnením celého krstného diania. Tak dochádzalo k pokusom diferencovať 

udelenie Svätého Ducha v krste a v myropomazaní tak, že prvé bolo 

interpretované ako posvätenie pokrsteného človeka a druhé ako poslanie, 

prípadne posilnenie kresťana v službe blížnym a svetu. Nie je však možné krst 

a myropomazanie od seba odlišovať v tom zmysle, že krst sa vzťahuje na 

Ježiša Krista a myropomazanie na Svätého Ducha. Krst a myropomazanie 

nemajú k sebe vzťah ako Pascha a Zoslanie Svätého Ducha, ako keby krst 

dával človeku účasť na tajomstve Paschy, na živote zmŕtvychvstalého, a 

myropomazanie na tajomstve a živote Svätého Ducha. Je potrebné si uvedomiť, 

že všetky sviatosti stoja v znamení Paschy a sviatku Zoslania Svätého Ducha. 

Aj keď sa stále zdôrazňoval úzky vzťah medzi krstom a myropomazaním, 

predsa však už v 14. a 15. storočí sa objavujú prvé učiteľské vyjadrenia Cirkvi o  

 

 

sviatosti myropomazania ako o samostatnej sviatosti. Aj vo sviatosti 

myropomazania si môžeme všimnúť spoločné pôsobenie osôb Najsvätejšej 

Trojice. Boh Otec potvrdzuje pokrsteného ako „svedka“, posiela mu Ducha, 

ktorý oživuje charizmy, zaktivuje v ňom nový spôsob života na základe 

kresťanskej viery. Boh Syn dáva myropomazanému účasť na svojom tajomstve 

smrti a zmŕtvychvstania a naplno ho potvrdzuje za svojho „svedka“ Boh Svätý 

Duch vedie a podporuje myropomazaného v službe, pobáda ho, aby zúžitkoval 

prijaté charizmy a aby bol naplno činný v Cirkvi. Kto sa stal novým stvorením 

(krst), ohlasuje všetkým túto novinu slovom a životom (myropomazanie). Kto sa 

stal členom nového Božieho ľudu, stáva sa činným údom Kristovej Cirkvi. 

Hlavné účinky myropomazania sú: - prehlbuje naše zakorenenie v Božom 

synovstve, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“ (Rim 8,15); - pevnejšie nás 

zjednocuje s Kristom; - zveľaďuje v nás dary Ducha Svätého; - zdokonaľuje 

naše spojenie s Cirkvou; - dáva nám osobitnú silu Ducha Svätého, aby sme ako 

praví Kristovi svedkovia slovom i skutkom šírili a bránili vieru, aby sme odvážne 

vyznávali Kristovo meno a nikdy sa nehanbili za kríž: „Pripomeň si teda, že si 

dostal duchovný znak, ducha múdrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha 

poznania a nábožnosti a ducha svätej bázne, a chráň si, čo si dostal. Boh Otec 

ťa označil, Kristus Pán ťa posilnil a vložil ti do srdca Ducha ako závdavok.“ 

Drahí bratia a sestry, nech v nás je vidieť pôsobenie Sv. Ducha stále, aby sme 

ta niesli svetlo Krista cez svedectvo života tam, kde sme. Náš život, spôsob 

zmýšľania, názorov, konanie má ukazovať na Ježiša. Prosme preto Sv. Ducha, 

ktorého sme dostali pri krste, aby v nás roznecoval svoje dary a milosti. 

 

 

 

 


