
Liturgický program od 21. mája 2012 –  do 27. mája 2012 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 

Pondelok 
21.5. 

 

Vyšná Rybnica 
16.30 - sv. liturgia 

 

Vyšné Remety 
17.30 - sv. liturgia 

 

 
 
 

+ Irena Timočková 
 

Utorok 

22.5. 

 

Vyšné Remety 
17.30 -sv. liturgia +  moleben  

 

+Anna, Pavol, Ján, Helena 
  r. Zahorčaková a Kicová 

 

Streda 
23.5. 

Vyšná Rybnica 
17.00  - sv. ruženec 
17.30 - sv. liturgia  

 

 
+ Michal, Anna 

 
 

Štvrtok 

24.5. 

Vyšné Remety 
16.30 - sv. liturgia 

 

Vyšná Rybnica 
17.30 - sv. liturgia + moleben 

 

+ Dušan 
 
 
+ Mária 

 

Piatok 
25.5. 

Vyšné Remety 
17.00  - sv. ruženec 

17.30 - sv. liturgia + pan. 

 

 
+ Jozef 

 
 
 

Sobota 
26.5. 

Zádušná sobota 
 

Vyšná Rybnica 
8.00 -  sv. liturgia + pan. 

 

Vyšné Remety 
9.00 - sv. liturgia + pan. 
10.15 – sv.  spoveď detí 

 
 

 
+ za zosnulých 
 
 

+ za zosnulých 

 
 
 
 
 
 

Nedeľa 
27.5. 

Päťdesiatnica – Zostúpenie 
Svätého Ducha 

 

Vyšná Rybnica 
8.30 - sv. liturgia + myrovanie  

 

Vyšné Remety 
10.30 -  sv. liturgia + myrovanie 
            Slávnosť 1.sv. prijímania 

 

 
 
 
 
 
 

* Helena 
 
 
* za veriacich z farnosti 
 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                       

Roč.6, číslo 20.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

 

Neposudzuj! 
 

Často posudzujeme a odsudzujeme, lebo nič iné nevieme. Je to 
naozaj to najľahšie. Dovoľte niekoľko myšlienok na spomalenie 
posudzovania: 
 

Neposudzuj lekára, ak si ešte nezastavoval masívne krvácanie! 
 

Neposudzuj výkon hokejistu, ak nevieš stáť na korčuliach! 
 

Neposudzuj kňaza, ak si ešte neprežil mesiac na fare a nemáš 
srdce vyplakané v opustenosti pre nepochopenie od veriacich! 
 

Neposudzuj futbalistu, ak si ešte nemal svalovku z behu! 
 

Neposudzuj vrieskajúcu učiteľku, ak si aspoň rok neučil 
puberťákov! 
 

Neposudzuj Svätého Otca, ak si ešte nenavštívil Rím! 
 

Neposudzuj výkon akrobatického pilota, ak nevieš čo je to byť 
napnutý v pásoch a mať ruky pritlačené k telu pri preťažení! 
 

Neposudzuj horského záchranára, ak si ešte nebežal s batohom 
hore kopcom! 
 

Neposudzuj vážne chorého pacienta a jeho strach zo smrti, ak si 
si ešte nepísal závet! 
 

Neposudzuj kuchárku, ak nevieš uvariť praženicu! 
 

Svet je plný mudrlantov. Svet je plný „generálov” po bitke; 
„športovcov”, čo práve vstali od televízora; „kuchárov”, čo práve 
domliaskali; „lekárov”, čo si prečítali návod na použitie kvapiek do 
nosa a „biskupov “, čo síce riadia jazykom diecézu, len nie svoju 
farnosť. ... Stačilo by trochu pokory, uznania, že niekto iný môže 
niečo vedieť ináč a viac a že my nevieme všetko a bolo by na 
svete lepšie. Tak nám v tom Pán Boh pomáhaj! 

 



Prosba o sedem darov Svätého Ducha 
Modlitba 

 
Príď, Svätý Duchu, a naplň naše srdcia darom múdrosti , aby 
sme spoznali márnosť pozemských vecí a iba nebeského Otca, 
jediné a najvyššie dobro, milovali a v ňom vyhľadávali zaľúbenie. 
 

Príď, Svätý Duchu, a naplň naše srdcia darom rozumu , aby sme 
vždy viac a viac poznávali tajomstvá svätého náboženstva a 
vždy rozoznávali dobro od zla. 
 

Príď, Svätý Duchu, a naplň naše srdcia darom rady , aby sme sa 
v pochybnostiach vyhli každému omylu a vždy si volili to, čo slúži 
Bohu k oslave a nám k spaseniu. 
 

Príď, Svätý Duchu, a naplň naše srdcia darom sily , aby sme 
statočne premáhali všetky pokušenia, verne zachovávali Božie 
prikázania a trpezlivo znášali všetky protivenstvá. 
 

Príď, Svätý Duchu, a naplň naše srdcia darom poznania , aby 
sme všetky veci používali len na oslavu Boha a k spaseniu seba i 
blížnych. 
 

Príď, Svätý Duchu, a naplň naše srdcia darom nábožnosti , aby 
sme milovali modlitbu, boli horliví v službe Bohu a s dôverou sa 
vinuli k Bohu a k nebeským veciam. 
 

Príď, Svätý Duchu, a naplň naše srdcia darom bázne vo či Bohu , 
aby sme vždy pamätali na Neho a z úcty k Nemu chránili sa 
všetkého, čím by sme mohli uraziť Jeho Božskú velebnosť. 
 

Svätý Duch, náš Tešiteľ, pomáhaj mi! Tebe odporúčam svoju 
dušu, svoje telo a všetko, čo mám. Do Tvojich rúk odovzdávam 
celý svoj život i jeho koniec. Daj, aby som prežíval(a) život v 
službe Tebe a konal(a) ozajstné pokánie za hriechy skôr, ako 
moja duša zanechá tento svet. Podrobujem sa Tvojmu riadeniu a 
zverujem sa pod Tvoju ochranu. Bože, bráň mňa biedneho(u) a 
zachráň ma od všetkého zla! Osvecuj a poúčaj môj rozum, 
spravuj moju dušu, moje telo a posilňuj ma. Daj mi pevnú vieru, 
istú nádej, čistú a dokonalú lásku. Daj, aby som Ťa vrúcne 
miloval(a) a vždy a všade plnil(a) Tvoju vôľu. Amen. 
 

DEŇ 1. SVÄTÉHO PRIJÍMANIA 

/Z knihy o sv. Dominikovi Saviovi o jeho 1. svätom prijímaní/ 
 

„Prišiel prvý a teraz ticho a sústredene čakal, kým 
otvoria chrám. Chrám priam žiaril. Oltár bol samý kvet. 
Najprv boli spovede, potom príprava a svätá liturgia s 
prijímaním. Čo si Pán Ježiš a Dominik pri tomto prvom 
stretnutí povedali? Nevieme a nikdy to vedieť 
nebudeme. Keď sa ho na to niekto pýtal, Dominik 
odpovedal s rozjasanou tvárou: Bol to môj najkrajší deň, 
skutočne veľký deň... V ten deň sa úplne daroval Pánu 
Ježišovi a prisahal mu večnú vernosť, aj keby ho to malo 
stáť smrť. A Ježiš mu dal svoju silu, svoje bohatstvo a 
moc, aby to spojenectvo nikdy nezradil. A dožičil mu 
veľkú radosť cítiť sa jeho priateľom a bratom. A aby na 
tento dohovor o spojenectve nikdy nezabudol, napísal si 
ho ešte v ten deň pekne rozdelený do 4 bodov. Písal ho 
veľkým a neistým krasopisom sedemročného dieťaťa, ale 
s pevnou vôľou malého hrdinu:  
1. Budem sa často spovedávať a na prijímanie pôjdem 
vždy ( keď budem môcť).  
2. Budem svätiť zasvätené sviatky.  
3. Mojimi priateľmi budú Ježiš a Mária.  
4. Radšej umrieť ako zhrešiť.  
 

Prejdú roky. Dominik, postihnutý tajomnou chorobou, 
umrie veľmi mladý. Nebude mať čas stať sa kňazom. 
Nebude mať čas kázať a nezanechá nám ako iní svätí 
múdre knihy, ktoré rozprávajú o Bohu. Všetko, čo po 
ňom ostane, sú tie 4 riadky napísané neistou rukou 
žiačika 2. triedy základnej školy. A predsa v týchto 4 
riadkoch nám Dominik zanechal pravé majstrovské 
dielo. Je to jeho spojenectvo s Ježišom.“ 
 


