
Liturgický program od 11. decembra 2017 – do 17. decembra 2017 

Deň Čas a miesto Úmysel 
 
 

Pondelok 
11.12. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
15.00 - sv. liturgia + pan. 

 
*Martin s rod. 
 
+ Eduard Mihaľo 

Utorok 

12.12. 
Vyšné Remety 

16.00 - sv. liturgia  
 
+ Irena 

 
 

Streda 
13.12. 

Vyšná Rybnica 
16.00 - sv. liturgia  

 

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

 

+ Pavol Dudej 
 
 
 

+ Zuzana Geníková 

Štvrtok 

14.12. 
Vyšná Rybnica 

16.00 - sv. liturgia 

 
+ Pavol Dudej 

 
 
 

Piatok 
15.12. 

Vyšné Remety 
16.00 - sv. liturgia + pan.  

 

Vyšná Rybnica 
18.00 – 18.30 – predvianočná      

                      sv. spoveď 

+ Pavol a ostatní z rod. 
Tomkovej a Staščinskej 

 

 

Sobota 
16.12. 

Vyšné Remety 
14.00 – 14.45 – predvianočná      

                      sv. spoveď  

 

 

 
 
 
 

Nedeľa 
17.12. 

Nedeľa svätých praotcov 
/Mesačná zbierka na chrám/ 

 

Vyšné Remety 
9.15 – sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
10.45 - sv. liturgia  

 
 
 
 
 
*za veriacich z farnosti 
 
 

*Michal 
Sv. spoveď: Piatok Ruskovce 17.00 – 18.00 

                            Úbrež 18.30 – 19.00 
                                       Sobota Sobrance - 9.00 -11.00  
                                                    Jasenov 13.15 -14.00 

POKOJ VÁM  
____________________________________________________________                                                                          
Roč.11. číslo 47.                                   Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

 

Svätá spoveď 
Sviatosť pokánia, nazývaná aj svätá spoveď alebo sviatosť zmierenia, 
odpustenia, obrátenia, je prostriedkom k tomu, aby človeku boli odpustené 
hriechy. Človek sa ňou obracia k Bohu, vyznáva svoje hriechy a ľutuje ich. 
Sviatosť pokánia patrí medzi uzdravujúce sviatosti (spolu so sviatosťou 
pomazania chorých). Veriaci je povinný aspoň raz v roku sa vyspovedať. 

Ako sa uskutočňuje 

Človek hriechy vyzná pred kňazom pri individuálnej (ušnej) spovedi, úprimne ich 
oľutuje a vykoná zadosťučinenie (modlitba, milodar, služba blížnemu, skutok 
milosrdenstva, odriekanie, trpezlivé prijímanie kríža). Zadosťučinenie je 
potrebné učiniť, lebo svojim hriechom môže človek ublížiť, preto je potrebné 
škodu napraviť, napríklad vrátiť ukradnutú vec, ospravedlniť sa za urážky 
a podobne. Človek má napraviť spáchané zlo, ak je to možné. Zadosťučinenie 
je dôležité, pretože následkom hriechu je trest a vina. Pri svätej spovedi sa 
odpúšťa celá vina, večný trest a časť časného hriechu. Ťažký trest nás vzdiali 
od Boha a naruší naše spoločenstvo s ním. 

Kto vysluhuje sviatosť pokánia 

Kňaz udelí veriacemu pri svätej spovedi rozhrešenie, ktoré ho oslobodí od 
hriechu. Ježiš udelil apoštolom moc odpúšťať hriechy: Biblia Jn 23 “Komu 
odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu zadržíte, budú mu zadržané.”. 
Preto aj kňazi majú na základe posvätnej vysviacky moc odpúšťať hriechy. 

 



Účinky sviatosti pokánia 

1. Odpustenie hriechov 
2. Odpustenie večného trestu 
3. Uvedenie do stavu Božej milosti – milosť posväcujúca 
4. Zmierenie s Bohom  a Cirkvou 
5. Pokoj v duši, a spokojnosť vo svedomí 

Svätá spoveď prebieha takto: 
Po dobrej príprave doma (spytovaní svedomia) môžeš ísť na sv. spoveď. Zober 

so sebou modlitebnú knižku a papierik s napísanými hriechmi.  
 
Po pozdrave pristúpiš ku kňazovi, prežehnáš sa  a povieš: Spovedám sa 
Pánu Bohu i vám, duchovný otče, že od poslednej spovede som spáchal 
tieto hriechy: 
Potom povieš, kedy si bol naposledy na spovedi a prečítaš alebo povieš všetky 

svoje hriechy, na ktoré sa pamätáš (pri ťažkých hriechoch aj ich počet 

a okolnosti). Keď dohovoríš hriechy, na koniec povieš: 
Na viac si už nepamätám. 
 

Kňaz ti povie, ako máš bojovať proti hriechom, povzbudí ťa, dá ti skutok pokánia 

alebo niečo sa pomodliť (to si treba zapamätať) a vyzve ťa, aby si prejavil 

dokonalú ľútosť: /Napr./ 
Bože môj, celým srdcom Ťa milujem, a preto veľmi ľutujem, že som Ťa 
hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, 
odpusť mi pre krv Kristovu. 

Potom, čo najskôr (najlepšie ešte v chráme) poďakuj za odpustenie hriechov 

(modlitba po spovedi je v modlitebnej knižke) a vykonaj to pokánie (modlitbu, 

skutok), ktoré ti kňaz určil pri spovedi! 
 
Časti sv. zmierenia 

1. Spytovanie svedomia. Spovedáme sa z ťažkých hriechov, odporúča sa aj zo 
všedných hriechov. 

2. Ľútosť. Bez ľútosti je spoveď neplatná a kajúcnik, ktorý čo i len jeden zo 
svojich skutkov neľutuje, nemôže dostať rozhrešenie. 

3. Vyznanie hriechov. Má byť jasné, vecné, zrozumiteľné. Je potrebné vyznať 
všetky hriechy, nezatajiť ani ten, za ktorý sa hanbíme. Nie je hriech, ktorý by 
nám Milosrdný Boh nechcel odpustiť. 

4. Predsavzatie. Vôľa polepšiť sa a zmeniť svoj život k lepšiemu. Je to príčina, 
pre ktorú nemôžu dvaja ľudia, žijúci v jednej domácnosti a sú nezosobášení, 
dostať rozhrešenie. 

5. Zadosťučinenie. Skutok, modlitba, ktorú nám uložil kňaz a ktorý je potrebné 
vykonať do ďalšej sv. spovede. 
 

"Drahé deti! 
Pozývam vás, aby ste otvorili dvere svojho srdca Ježišovi, ako sa kvet otvára slnku. 
Ježiš si praje naplniť vaše srdcia pokojom a radosťou. Nemôžete, dietky, uskutočniť 
mier, keď nie ste v mieri s Ježišom. Preto vás pozývam ku svätej spovedi, aby Ježiš 
bol vašou Pravdou a Mierom. Dietky, modlite sa, aby ste mali silu uskutočniť to, čo 
vám hovorím. Ja som s vami a milujem vás." 

Medžugorie, posolstvo z 25. januára 1995 
 


	Úmysel
	Pondelok

	Čas a miesto
	Vyšná Rybnica
	Vyšné Remety
	Vyšné Remety
	16.00 - sv. liturgia 
	Streda

	Vyšná Rybnica
	Vyšné Remety
	Štvrtok

	Vyšná Rybnica
	16.00 - sv. liturgia
	Vyšné Remety
	Vyšná Rybnica
	Vyšné Remety
	Nedeľa svätých praotcov
	Vyšné Remety
	Vyšná Rybnica
	Medžugorie, posolstvo z 25. januára 1995

