
Liturgický program od 15. októbra 2018 - do 21. októbra 2018 

Deň Čas a miesto Úmysel 
 

 
Pondelok 

15.10. 

 

Vyšná Rybnica 

16.30 - sv. liturgia  
 

Vyšné Remety 

17.30 - sv. liturgia s prípravou     

        deti na sv. prijímanie 
 

 

 

*Bohuznáma rod. 
 

 
 

+ Petrik Mandičák 

 

Utorok 

16.10. 

 

Vyšné Remety 

17.00 - sv. liturgia + akatist 
 

 

+ Juraj, Mária, Michal,  
   Mária rod. Hliváková 

 

Streda 

17.10. 
 

 

Vyšné Remety 

17.00 - sv. liturgia + moleben  
 

 

 

+ Milan Záhorčak 

 
 

Štvrtok 

18.10. 
 

Vyšná Rybnica 

8.00 - sv. liturgia 

10.00 – milión detí sa modlí ruženec 
 

 
 

+ Michal, Zuzana 

 

 

 

 

Piatok 

19.10. 

 

Vyšná Rybnica 

17.00 - sv. liturgia 
 

Vyšné Remety 

18.00 - sv. liturgia  
 

 

+ Gabriel, Viera, Anna,  

   Juraj rod. Petrušková 
 

+ Petrík a ostatní 

  z rod. Mandičákovej 
 

 

Sobota 

20.10. 
 

 

Vyšná Rybnica 

8.00 - sv. liturgia  
 

 

 

+ Pavol Streňo 

 

 

 

 

 

 

Nedeľa 

21.10. 

 

22.  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.12, číslo 41.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

Deti a mobil. 

Nové technológie môžu byť z mnohých hľadísk veľkou pomocou. Ale dokážu 

zasahovať aj do normálnych funkcií mozgu, ako sú pozornosť, koncentrácia či 

sebaovládanie, a experti odporúčajú, aby ich nepoužívali malé deti. Používanie 

týchto zariadení môže byť návykové. Tento efekt bol dokázaný u dospelých, a 

predpokladáme, že u detí bude ešte väčší, keďže detský mozog sa stále vyvíja. Ak 

vaše malé deti používajú tieto zariadenia, mohli ste si pravdepodobne všimnúť, ako 

si vyžadujú telefón počas celého dňa a ako sa rozhnevajú, ak im ho nedáte, alebo 

ako stratia sebaovládanie, keď ich požiadate, aby ho vrátili. Vašou prvou reakciou 

môže byť myšlienka, že najjednoduchším riešením je odstrihnúť to úplne, vziať 

smartfón svojim deťom a úplne im ho zakázať používať. Z praktických dôvodov to 

môže byť efektívne, ale v skutočnosti deti neporozumejú náhlosti tohto rozhodnutia 

(Prečo som sa mohol hrať s maminým telefónom včera koľko som chcel a dnes je 

to zlé?) a môžu trpieť abstinenčnými príznakmi, ktoré môže byť ťažké zvládnuť 

(rovnako pre deti ako aj pre zvyšok rodiny).  

Preto je tu desať rád na pomoc rodičom:  

1. Vysvetlite dieťaťu, čo bude. Nemusíte používať frázy ako „už nikdy“ alebo „nikdy 

viac už nebudeš…“ Len povedzte, že tablet bude menej, alebo že sa nemôžu hrať 

s otcovým smartfónom.  

2. Vyberte správny deň. Deti majú vo zvyku hrať sa, ak sú doma. Vezmite ich preč 

z domu, lepšie počas slnečného týždňa, ako počas daždivého týždňa, keď ostanete 

trčať doma.  

3.Vyhnite sa určitým okolnostiam. Snažte sa vypadnúť z domu, či už k starej mame 

alebo  do  parku  či  na  ihrisko.  Ak  sú  vaše  deti  navyknuté  jesť obed či večeru v  

 



 

kuchyni a používať pri tom telefón, presuňte jedlo do obývačky.  

4.Vyhnite sa spúšťaču. Pre deti je ľahké ostať bez tabletu či mobilu, ak ho nevidia. 

Je to záležitosť sedliackeho rozumu.  

5. Solidarita. Spúšťač je, ak deti vidia, že rodičia sa hrajú. Ak chcete pomôcť svojim 

deťom nechajte ich mimo dosahu vo vrecku či taške a nie celý deň v rukách ‒ 

radšej sa hrajte so svojimi deťmi ako s mobilom.  

6. Ponúknite nekompatibilné alternatívy. Čas, ktorý deti trávia doma nasmerujte na 

aktivity, kde sa nedá hrať na zariadení. Aktivita, ktorá zamestná ruky, ako kreslenie, 

modelovanie z plastelíny, hra na koníka na chrbte, prechádzka, lozenie po 

stromoch či vozenie sa na trojkolke. Toto pomáha deťom nemyslieť na túžbu hrať 

sa s nimi. Počas večere sa hrajte alebo spievajte piesne, čítajte rozprávku, lebo 

knihy majú pozitívnejší vplyv na deti.  

7. Povzbuďte deti, aby si samy našli alternatívy. Zariadenie im bude chýbať, ak sa 

nudia. Navrhnite im a pomôžte využiť fantáziu, ako sa zabaviť. Kreslenie alebo hra 

s legom, hra s dinosaurami; bunker v obývačke, alebo skrývačka.  

8. Láska a hra. Deťom pomáha cítiť sa dobre, keď cítia lásku a hrajú sa s rodičmi. 

Ak odmeníte čas bez zariadenia pozornosťou a kvalitným časom, mama a dieťa 

alebo otec a dieťa, to sú chvíle najväčšej zábavy, tak zabudnú na „pripojenie“ 

k zariadeniu. 

9. Netrestajte. Deti, najmä 2- až 4-ročné, môžu zakúšať veľkú frustráciu, ak zistia, 

že nemajú prístup k mobilnému zariadeniu tak často ako predtým. Nahnevajú sa a 

budú robiť scény. Namiesto hnevu zostaňte trpezliví, pomôžte im prehltnúť túto 

horkú pilulku s láskou a dôverou.  

10. Pevnosť, láska a trpezlivosť. Všetky deti môžu prekonať tento zlozvyk. Dôležité 

je kombinovať jasné pravidlá, limity a zásadovosť s veľkými dávkami lásky, 

starostlivosti a kvalitného času. Konať s pochopením, láskou a trpezlivosťou 

pomôže deťom akceptovať nové pravidlá. 

 

 

Viem, že usadiť deti s dotykovou obrazovkou môže byť občas veľmi pohodlné, tiež 

som bol často v pokušení. Ale povzbudzujem vás, aby ste obmedzili používanie 

zariadení ako sa len dá. Niekedy je ťažké ich nakŕmiť či čakať u pediatra bez toho, 

aby sme pred nich dali obrazovku, ale verím, že ide o úsilie hodné tej obety. 

„Ťažké“ chvíle, ktoré zažívate dnes, budú mať dlhodobé pozitívne efekty, v podobe 

väčšej schopnosti koncentrácie a trpezlivosti v budúcnosti! Nech nám Boh dá silu 

dobre vychovať naše deti. 

 

Desatoro pokoja sv. Jána XXIII. 
 

1. Len v dnešný deň sa budem snažiť prežiť deň bez toho, aby som chcel 
vyriešiť problém svojho života naraz. 
2. Len v dnešný deň budem čo najstarostlivejšie dbať na svoje vystupovanie, 
aby som sa choval dôstojne, nebudem niekoho kritizovať a už vôbec sa 
nebudem snažiť niekoho korigovať alebo naprávať… iba sám seba. 
3. Len v dnešný deň budem šťastný v istote, že som stvorený pre šťastie… 
Nielen v budúcom, ale i na tomto svete. 
4. Len v dnešný deň sa prispôsobím okolnostiam bez toho, aby sa okolnosti 
prispôsobili mojim želaniam. 
5. Len v dnešný deň venujem desať minút zo svojho času dobrému čítaniu. 
Dobrá literatúra je pre duchovný život rovnako potrebná, ako je výživa potrebná 
pre život telesný. 
6. Len v dnešný deň vykonám dobrý skutok a nikomu o tom nepoviem. 
7. Len v dnešný deň vykonám niečo, čo sa mi vôbec nechce. A ak by som sa 
azda cítil urazený, dám si pozor, aby to nikto nespoznal. 
8. Len v dnešný deň si pripravím presný program. Možno ho presne nedodržím, 
ale predsa si ho určím. A budem sa chrániť pred dvoma chybami: pred chvatom 
a nerozhodnosťou. 
9. Len v dnešný deň budem pevne veriť, že dobrotivá Božia prozreteľnosť sa o 
mňa stará, ako keby okrem mňa nik nebol na svete. Budem tomu veriť i keby 
okolnosti svedčili o opaku. 
10. Len v dnešný deň sa nebudem báť. A zvlášť sa nebudem báť veriť v 
dobrotu a radovať sa zo všetkého, čo je krásne. 
Je mi dané konať dobro dvanásť hodín, keby som si mal myslieť, že to mám 
konať celý život, pravdepodobne by mi to vzalo odvahu. 



 


