
Liturgický program od 16. októbra 2017 – do 22. októbra 2017 

Deň Čas a miesto Úmysel 
 
 
 

Pondelok 
16.10. 

 

Vyšná Rybnica 
16.00 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
17.00 - sv. liturgia 

 
 
 
 

+ Petrik Mandičák 
 
 
 

Utorok 

17.10. 

Vyšná Rybnica 
13.00 – pohrebná sv. liturgia 

   14.00 – pohreb 
 

Vyšné Remety 
17.00 - sv. liturgia  s prípravou  
      detí  na sv. prijímanie + pan. 

 
+ Pavol Dudej 
 
 
 
+ Viera Kincelová 

 

Streda 
18.10. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  

11.45 – milión detí sa modlí 
ruženec 

 

 

 
 

Štvrtok 

19.10. 

 

Vyšné Remety 
17.00 - sv. liturgia + moleben 

 

+ Ján. Alžbeta, Štefan  
   rod. Doliničova 
   a Bencová 

 

Piatok 
20.10. 

 

Vyšné Remety 
16.00 - sv. liturgia  

 
+ Helena, Juraj  
   rod. Havriľaková 

Sobota 
21.10. 

Vyšná Rybnica 
11.30 – krst 

 

 
 
 
 
 
 

Nedeľa 
22.10. 

 

20. nedeľa po Päťdesiatnici 
/Zbierka na misie/ 

 

Vyšné Remety 
9.00 – sv. liturgia 

 

Vyšná Rybnica 
10.30 - sv. liturgia   

 

 
  
 
 
 
 
 

*za veriacich z farnosti 
 
 

*Peter s rod.. 
 

 

POKOJ VÁM  
____________________________________________________________                                                                          
Roč.11. číslo 39.                                   Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

 
 

Misie sú v srdci viery 
Tohto roku budeme sláviť Svetový deň misií (SDM) už po 91. krát. Komu 
vďačíme za to, že sa tento deň slávi v Cirkvi? V roku 1926 Najvyššia rada 
Pápežských misijných diel predložila vtedajšiemu pápežovi Piovi XI. návrh sláviť 
v celej cirkvi každý rok predposlednú októbrovú nedeľu ako deň misií, počas 
ktorého si kresťania pripomenú a oživia misijný záväzok vyplývajúci z krstu 
a podporia aj finančným darom rozvoj misijnej činnosti vo svete. Pápež bol 
týmto návrhom nadšený: „Táto myšlienka je dar z neba“. 

Odvtedy sa SDM stal vynikajúcim nástrojom pre napĺňanie základného poslania 
cirkvi – systematické ohlasovanie evanjelia celému stvoreniu. Vďaka SDM sa 
jednak významne pozdvihlo misijné povedomie kresťanov a vďake zbierke na 
misie sa  vytvoril Fond solidarity (FS), z ktorého sa organizuje pravidelná pomoc 
na rozvoj mladých misijných spoločenstiev. Je nesporné, že slávenie SDM 
prináša pre celú cirkev bohaté ovocie. Sú to v prvom rade modlitby celej cirkvi, 
ktorá sa ako jedna veľká rodina schádza v chrámoch sveta, aby vyprosovala 
pomoc  Ducha Svätého a priaznivé podmienky pre ohlasovanie evanjelia. 
Misijné projekty financované z FS tiež pomáhajú ľuďom v núdzi v oblasti 
zdravotnej, sociálnej a vzdelávacej. Ďalším prínosom SDM je za ten dlhý čas je 
obrovské množstvo vybudovaných objektov cirkevnej infraštruktúry, množstvo 
kostolov, kaplniek, kláštorov, misijných staníc, pastoračných centier, ktoré sú 
nevyhnutné na riadne fungovanie a rozvoj mladých cirkevných spoločenstiev. 



Slávenie tohoročného SDM sprevádza motto z posolstva Svätého Otca 
Františka „Misie sú v srdci viery“, veď „evanjelium lásky nás Kristus posiela 
ohlasovať v sile Ducha Svätého.“  Spoliehať sa iba na ľudské sily a múdrosť by 
bolo vopred odsúdené na neúspech. 

 

 

Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu 
misií 2017 

Misie v srdci kresťanskej viery 
  
Drahí bratia a sestry, aj tohto roku nás Svetový deň misií zhromažďuje okolo 
osoby Ježiša, ktorý je „prvým, najväčším hlásateľom evanjelia“ a ktorý nás 
neustále vysiela hlásať evanjelium lásky Boha Otca v sile Ducha Svätého. 
Tento deň nás pozýva, aby sme sa znovu zamysleli nad skutočnosťou, že misie 
sú v srdci kresťanskej viery. Cirkev je vskutku zo svojej povahy misionárska; ak 
by takou nebola, potom by to nebola viac Kristova Cirkev, ale len jedno 
združenie medzi mnohými, ktoré by čoskoro splnilo svoj účel a zaniklo. Preto by 
sme si mali položiť pár otázok, ktoré sa týkajú samotnej našej identity ako 
kresťanov a našej zodpovednosti ako veriacich vo svete, pre mnohé klamy 
zmietanom v chaose, zranenom veľkou frustráciou a trýznenom mnohými 
bratovražednými vojnami, ktoré nespravodlivo postihujú najmä nevinných. Čo je 
základom misií? Čo je srdcom misií? Ktoré sú pre misie životne nevyhnutné 
postoje? 
 

Misie a premieňajúca sila evanjelia Krista – Cesty, Pravdy a Života 
1. Misie Cirkvi sa obracajú na všetkých ľudí dobrej vôle a sú založené na 
premieňajúcej sile evanjelia. Evanjelium je dobrou novinou, ktorá nesie so 
sebou nákazlivú radosť, pretože obsahuje a ponúka nový život: život 
vzkrieseného Krista, ktorý sa s nami delí o svojho oživujúceho Ducha (porov. Jn 

14, 6), a tak sa pre nás stáva Cestou, Pravdou a Životom. On je Cesta, ktorá 
nás vyzýva, aby sme ho nasledovali s dôverou a odvahou. Keď budeme 
nasledovať Ježiša ako Cestu, zakúsime Pravdu a prijmeme Život, ktorý je plným 
spoločenstvom s Bohom Otcom v sile Ducha Svätého. Takýto život nás 
oslobodzuje od akejkoľvek formy egoizmu a je zdrojom tvorivosti v láske. 
2. Boh Otec chce takúto existenciálnu premenu svojich synov a dcér. Táto 
premena sa prejavuje modlitbou v Duchu a pravde (porov. Jn 4, 23 – 24), 
životom oduševňovaným Duchom Svätým v nasledovaní Syna Ježiša na slávu 
Boha Otca. „Božou slávou je živý človek“ (Irenej, Adversus haereses IV, 20, 7). 
Takto sa hlásanie evanjelia stáva živým a účinným slovom, ktoré uskutočňuje 
to, čo hlása (porov. Iz 55, 10 – 11), teda Ježiša Krista, ktorý sa neprestajne, v 
každej ľudskej situácii stáva telom (porov. Jn 1, 14). 
 

Misie a Kristov kairos 
3. Misie Cirkvi teda nie sú šírením akejsi náboženskej ideológie ani neponúkajú 
nejakú vznešenú etiku. Mnohé hnutia vo svete vedia vzbudzovať veľké ideály 
alebo viesť k úctyhodným spôsobom života. Prostredníctvom misií Cirkvi však 
naďalej hlása evanjelium a koná sám Ježiš Kristus, preto sú misie kairosom, 
tým najvhodnejším okamihom pre spásu v dejinách. Hlásaním evanjelia sa 
Ježiš zakaždým znovu stáva naším súčasníkom, aby ten, kto ho prijme s vierou 
a láskou, zakúsil premieňajúcu silu Ducha vzkrieseného Ježiša, ktorý robí 
človeka a stvorenie plodným rovnako ako dážď zavlažujúci zem. „Jeho 
vzkriesenie nie je vec minulosti; obsahuje životnú silu, ktorá prenikla svet. Kde 
už všetko vyzerá mŕtve, z každej strany sa začnú objavovať výhonky 
vzkriesenia. Je to sila, ktorej niet páru“ (apošt. exhortácia Evangelii gaudium, 
276). 

pokračovanie na budúce 
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