
Liturgický program od 11. júna 2012 –  do 17. júna 2012 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 

Pondelok 
11.6. 

 

Vyšná Rybnica 
17.00 - sv. liturgia 

 

Vyšné Remety 
18.00 - sv. liturgia 

 

 
 

+  Ján, Ján, Juraj, Anna   
     rod. Mandičaková 

Utorok 

12.6. 
Vyšné Remety 

18.00 - sv. liturgia + moleben   
+ Ján, Ján, Juraj, Mária  
    rod. Peťová 

 
Streda 
13.6. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
18.00 - sv. liturgia 

 

 
 
 

+ Anna Mackulinová 

Štvrtok 

14.6. 
Vyšné Remety 

18.00 - sv. liturgia 

 

+ Irena Timočková 

 
 
 
 
 

Piatok 
15.6. 

 

Božské srdce Ježišovo 
/voľnica/ 

 

Vyšná Rybnica 
16.45 - sv. liturgia + moleben 

 

Vyšné Remety 
18.15 - sv. liturgia + moleben 

 

 
 
 

 
 
 

+ Anna a ostatní  
   z rod. Mandičakovej 

Sobota 
16.6. 

Vyšná Rybnica 
8.00 -  sv. liturgia 

 

 
 
 
 
 

Nedeľa 
17.6. 

 

3. nedeľa po Päťdesiatnici  
 

Vyšné Remety 
   8.30 - sv. liturgia +  
            požehnanie automobilov 

 

Vyšná Rybnica 
  10.30 -  sv. liturgia +    
              požehnanie automobilov 

  

 
 
 
 
 
 

* za veriacich z farnosti 
 
 
 

* Ján s rod. 

 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                            

Roč.6, číslo 23.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 
 
 

Kto je pre nás Ježiš? 

 

„Aká je rýchlosť predpísaná v obci ?“ – pýta sa policajt 
šoféra. „Šesťdesiatka“ – „A vy ste išli skoro osemdesiat. Podajte 
mi doklady.“ Z auta bolo počuť hlas: „Len ho potrestajte! Ja 
som už s nervami na konci. Stále mu to hovorím, aby šiel 
pomaly. Neposlúchne! Každého chce predbehnúť a ešte má 
vypité!“ Policajt podáva naspäť šoférovi doklady a hovorí: 
„Môžete pokračovať ďalej v ceste, vy ste už dosť potrestaný, aj 
ja mám doma takú ženu.“ 

Policajt mal súcit so šoférom, čo sa nestáva často. Či konal správne, necháme na posúdenie iným. 
Herodes, hoci rád Jána počúval, predsa s ním nemal súcit. Opojený vínom stráca všetku súdnosť a 
necháva Jána Krstiteľa sťať na žiadosť Herodiadinej dcéry. Keď sa Herodes dopočul o Ježišových 
zázrakoch a jeho učení, povedal: „To vstal z mŕtvych Ján , ktorého som dal sťať.“ Videl v ňom iba 
človeka, ktorý prišiel z druhého sveta. Obával sa otvorene povedať, že tento prorok, Ježiš je Boží Syn – 
pravý Boh. 

Pre koho je Kristus len človekom, ten ho neberie vážne. 
Jeho náuka je pre neho len študijným materiálom a život si 
zariadi aj tak podľa svojich predstáv. Pre koho je Ježiš Bohom, 
ten žije podľa jeho Slova a berie ho s veľkou vážnosťou. 
Napodobňuje Ježiša vo svojom živote skutkami. 

Ako je to s nami? Máme s Ježišom iba súcit, alebo je pre 
nás skutočným Bohom? Neumlčujeme aj mi hlas niekoho vo 
svojom okolí, ktorý nám chce zvestovať Božie prania? Ježiš 
nechce od nás náš súcit, chce od nás aby sme mali otvorené oči 
pre neho a pre ľudí, ktorých nám posiela do cesty, ktorí by nás 
napomenuli, povzbudili, či pomohli nám. Pane daj nám odvahu 
počúvať a plniť tvoju vôľu pred týmto svetom. 

 
 
 
 

PrePrePrePrečo úcta k Jeo úcta k Jeo úcta k Jeo úcta k Ježišovmu Srdcu?išovmu Srdcu?išovmu Srdcu?išovmu Srdcu?    
 

Osobný a živý vzťah ku Kristovi je jeden z najistejších prejavov pravej zbožnosti, 
aká sa vyskytuje iba u kresťanov. Túžba po osobnom vzťahu ku Kristovi si našla 



rôzne formy a vyjadrenia v modlitbách. Jednou z nich je aj úcta k Ježišovmu 
Srdcu, ktorá vyplýva z úcty k trpiacemu Ježišovi na kríži a z úcty k Eucharistii, v 
ktorej Pán sprítomňuje svoju obetu a zároveň je v nej prítomný aj s oslávenými 
ranami svojho umučenia. Základy tejto úcty pramenia vo Svätom písme: „Jeden 
z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.“ (Jn 19, 34). V júni 
roku 1675 sa sv. Margite Márii Alacoque zjavil Ježiš, ukázal jej svoje srdce so 
slovami: „Pozri sa na to srdce, ktoré ľudí tak milovalo, ktoré nevynechalo nič, 
vyčerpalo sa a zničilo, aby tým dosvedčilo svoju lásku. Dostávam však miesto 
uznania iba nevďačnosť, neúctivosť, svätokrádež, chlad, pohŕdanie, tak sa 
správajú ku mne v tejto sviatosti lásky. Viac má trápi najmä to, že sa tak 
správajú i osoby, ktoré sa mi zasvätili. Preto ťa žiadam, aby sa zasvätil prvý 
piatok po oktáve Najsvätejšej sviatosti a stal sa zvláštnym sviatkom na počesť 
môjho Srdca, aby sa zmierujúcim sv. prijímaním podala náhrada za všetky 
urážky, ktorých sa mu dostalo v Oltárnej sviatosti.“ Podľa zjavenia sv. Margite 
Márii Alacoque sa vypočítava Dvanásť prisľúbení Ježišovho Srdca,  ktoré dal 
Ježiš tým, ktorí uctievajú jeho Srdce: 
1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu. 
2. Uvediem pokoj do ich rodín. 
3. Poteším ich v utrpení. 
4. Budem ich útechou v živote a zvlášť v smrti. 
5. Vylejem hojné požehnanie na ich prácu. 
6. Hriešni nájdu v mojom srdci prameň, nesmierny oceán 
    milosrdenstva. 
7. Vlažní sa stanú horlivými. 
8. Horliví dospejú k veľkej dokonalosti. 
9. Požehnám všetky miesta, kde bude vystavený a uctievaný obraz 
    môjho srdca. 
10. Kňazom dám milosť pohnúť i najzatvrdnutejšími srdciami. 
11. Mená tých, ktorí budú rozširovať túto pobožnosť, budú 
      zapísané v    mojom srdci a nikdy sa odtiaľ nevymažú. 
12. Z hojnosti milosrdenstva môjho Srdca uštedrí moja všemohúca 
      láska milosť pokánia na konci života tým, ktorí pristúpia k sv. 
      prijímaniu v prvý piatok mesiaca a po deväť ďalších mesiacov. 
     Nezomrú v mojej nemilosti bez prijatia sv. sviatosti. Moje Srdce 
     im bude záštitou a pevným útočiskom v poslednej hodine. 
 
 
Dvanáste prisľúbenie pre milosť, ktorú sľubuje, sa nazýva aj Veľké prisľúbenie. 
Vzťahuje sa na konanie si deviatich prvých piatkov. Hlavný úkon, ktorý vyžaduje 
veľké prisľúbenie, je sväté prijímanie. Kontext zjavení sv. Margite hovorí, ak aj 
nie priamo, že:„Prijímania na prvé piatky majú byť prijímané ako úkon úcty k 

Ježišovmu Srdcu, v tom istom duchu úmyslu a zadosťučinenia, akým sa slávi aj 
samotný sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.“  Takto je v duchu zjavení v 
Paray-le-Moniale každý prvý piatok akoby malým sviatkom Ježišovho Srdca. 
Podmienky, ktoré sa výslovne žiadajú pre uskutočnenie veľkého prisľúbenia, sú: 
Deväť prijímaní v deväť prvých piatkov v mesiaci, ktoré musia byť neprerušené. 
Podľa dnešných smerníc o svätej liturgii je jasné, že pokiaľ je to možné, treba 
sv. prijímanie prijať počas sv. liturgie. Počet deväť nie je nijakou mágiou, ale 
umožňuje, aby sa niekto naučil verne pristupovať k sv. prijímaniu počas 
dlhšieho obdobia a takto sa stal lepšie disponovaným prijať väčšie milosti a 
duchovné dary. Najlepšou zárukou sú tu Ježišove slová: „Kto je moje telo a pije 
moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň...Kto je tento chlieb, 
bude žiť naveky.“  
Úcta k Božskému Srdcu má aj svoj vývoj. Riadny učiteľský úrad Cirkvi vyjadril a 
predložil veriacim úctu k Božskému Ježišovmu Srdcu. Pápež Klement XIII. roku 
1765 schválil sv. liturgiu a vlastné hodinky ku cti Božského  Srdca biskupom v 
Poľsku. Čoskoro nato prijali túto úctu aj francúzski biskupi. Pius IX. roku 1856 
rozšíril sviatok Božského Srdca na celú Cirkev a roku 1864 vyhlásil za 
blahoslavenú Margitu Máriu Alacoque, ktorej Pán Ježiš zjavil túto úctu. Podstata 
a cieľ pobožnosti k Ježišovmu Srdcu znamená úplne sa dať k dispozícii 
Ježišovej láske, dovoliť, aby si nás získala a cez nás pôsobila, aby sme sa aj 
sami stali 
plameňmi v jej žiare. Ježišovo Srdce je tým miestom, v ktorom sa stretneme s 
Láskou. „Ježišovo Srdce kopijou otvorené na kríži, je brána, ktorou môžeme 
prísť k pochopeniu večnej a nezmernej Božej lásky, ktorou je sám Boh, a ktorú  
ľudstvo strašne slabo pozná.“   Správne pochopená úcta k Ježišovmu Srdcu nie 
je prekážkou, ale najlepšou cestou k osobnému stretnutiu s Ježišom Kristom. 
Aby úcta k Božskému Srdcu bola účinná,  pobožnosť k Ježišovmu Srdcu má 
neomylne viesť k Eucharistii: „Pobožnosť k Božskému Srdcu neomylne vedie k 
Eucharistii... pobožnosť k Eucharistii nevyhnutne zjavuje dušiam tajomstvá 
nekonečnej lásky, ktorej je Ježišovo Srdce 
orgánom a symbolom. “ Dnes je úcta k Božskému Srdcu trvalou súčasťou 
liturgickej praxe a ľudovej zbožnosti aj v mnohých východných cirkvách, medzi 
nimi aj gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. 
 


