
Liturgický program od 18. júna 2012 –  do 24. júna 2012 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 

Pondelok 
18.6. 

 

Vyšná Rybnica 
17.00 - sv. liturgia 

 

Vyšné Remety 
18.00 - sv. liturgia 

 

 
 

+  Ján, Mária, Edita,   
  Dušan rod. Doliničová 

 

Utorok 

19.6. 

 

Vyšné Remety 
18.00 - sv. liturgia + pan.  

   

 
 

+ Juraj rod. Sorokačová 

 

Streda 
20.6. 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  

 

 

 
 

 

Štvrtok 

21.6. 

 

Vyšné Remety 
18.00 - sv. liturgia + moleben 

 

 
 

* Zuzana 

 
 

Piatok 
22.6. 

Vyšná Rybnica 
17.00 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
18.00 - sv. liturgia  

+ Juraj a ostatní  
   z rod. Mišovej 
 

+ Jolana, Ján, Karol  
    rod. Lamerová 

 
Sobota 
23.6. 

Vyšná Rybnica 
8.00 -  sv. liturgia 

 

Vyšné Remety 
16.30 – sobáš so sv. liturgiou 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nedeľa 
24.6. 

 

4. nedeľa po Päťdesiatnici  
Narodenie Jána Krstiteľa 
/ zbierka na opravu chrámu v 

Porostove/ 
 

Vyšné Remety 
8.30 - sv. liturgia + myrovanie 

          
Vyšná Rybnica 

 10.00 -  sv. liturgia + myrovanie  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* za veriacich z farnosti 
 
 
 

* Anna 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                            

Roč.6, číslo 24.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 
 

Záhrada ľudského srdca 
 
Pohľad súčasného človeka na dnešný svet často neprináša veľa radosti. 

Rozpadávajú sa rodiny, ktoré uzatvárajú nezrelí ľudia akoby tak vnútorne 

rozleptaní honbou za pôžitkami pre seba. Deti sú neovládateľné, prepadajú 

alebo kriminalite najhrubšieho kalibru alebo drogovej závislosti, lebo boli počaté 

nechcene a neokúsili, čo je to láska. Nenávisť, pomsta, násilie sa šíri ako mor. 

Vraždí sa na objednávku. 

Ježiš hovorí o Božom kráľovstve, ktorého rast až tak nezávisí od vôle človeka, 

hoci by bola neviem ako zdevastovaná.  Božie slovo nás všetkých vyzýva k 

tomu, aby sme boli optimisti, ale aj realisti. Realita je často smutná, no my 

kresťania sme tu na to, aby sme túto smutnú realitu pomaličky premieňali 

na radostnejšiu budúcnosť. Často sledujeme nepomer toho, ako by to malo 

byť a ako to je, ale, bohužiaľ, často zabúdame na silu toho malého semienka, 

ktorú v sebe ukrýva. My tomu možno už ani neveríme, že to semienko Božieho 

kráľovstva môže prepuknúť v obrovský strom. Stačí však pohliadnuť na dejiny, 

že semienko Božieho kráľovstva skutočne rástlo nielen vo dne, čiže za 

priaznivých podmienok, ale aj v noci, keď sa zdalo, ako aj v tejto dobe, že 

Božie kráľovstvo zažíva svoju porážku. 

Osud sveta sa Bohu nikdy nevymkol a ani nevymkne z rúk! On vo svojej 

prozreteľnosti všetko predvídal a všetko vie využiť pre ďalší rast Božieho 

kráľovstva. Človek a ľudstvo vo vzťahu k Bohu sa nikdy neocitlo akoby na 

slepej koľaji - odstavené, bez možnosti ísť ďalej. Ale z toho miesta, kde sme sa 

dostali, z tejto situácie spoločenskej, kultúrnej, hospodárskej, politickej a 

duchovnej, z tejto situácie má pre nás Boh cestu ďalej. A tu začína naša úloha 



pri tom zveľaďovaní Božieho kráľovstva. V prvom rade tak, ako to robíme vo 

svojich záhradkách, musíme prichystať pôdu, do ktorej sa seje semeno 

Božieho kráľovstva a ňou je naše srdce.  

Pekné čínske príslovie hovorí,: ,,kto plánuje na rok, nech zaseje obilie; kto 

plánuje na desať rokov, nech zasadí strom; a kto plánuje na sto rokov, nech 

vychováva človeka.“ Skutočne je to tak, keď v tejto dobe hodnotíme takú 

neružovú situáciu, príčiny hľadajme v minulej dobe a poučme sa z nich. My 

neplánujme iba na jeden rok, ani iba na desať, ale plánujme na sto rokov a 

začnime s výchovou ľudských sŕdc. To je také malé semienko, ktorého vzrast 

my v tejto dobe asi už neuvidíme, ale ono raz celkom iste prepukne v niečo 

veľké a to nielen kvantitou - počtom, ale aj kvalitou. To je úloha nás 

kresťanov. To je úloha náboženstva. Veľký český básnik Březina napísal: 

„Niekedy sa jednotlivec aj bez Boha môže stať dobrým človekom. Ale celý národ 

sa bez Boha nikdy nestane dobrým národom.“ 

To semeno rastie tak či onak, lenže my ľudia nie že nedokážeme vytvoriť 

vhodné podmienky pre rast, ale dokonca bránime tomu semenu v raste a 

robíme mu všelijaké prekážky. 

 
 

AJ TAK SA DÁ... 
 
Topí sa včela. Na pokojnej hladine jazierka sa zrazu urobil zúfalý krúžok.         V 

jeho strede sa bojuje o život. Viem, že nestihnem dobehnúť. Z okna vydávam 

povel synovi, ktorý je dole v záhrade. Najprv nechápe, čo od neho chcem. 

Potom mapuje situáciu a rozbieha sa po niečo - ešte sám nevie, čo – palicu, 

metlu, hrable, hocičo.  

Zrazu sa odkiaľsi z hlbiny vynorila rybka. Oranžový karas. Priblížila sa k 

bojujúcej včele a začala ju pred sebou tlačiť k brehu. Pozerala som na ne ako 

zmagnetizovaná. Rybka cielene posúvala včelu asi meter a pol k najbližšiemu 

kameňu na brehu. Hneď, ako bola neopatrná včielka bezpečne „vylezená“ z 

vody, oranžová záchrankyňa iba šibla chvostom a elegantne odplávala do 

hlbiny.  

Špekulujem nad tým doteraz. Kladiem si trápne ľudské otázky. Čo ak ryba 

vyštartovala za potravou? Vždy to tak robia – priplávajú, zhltnú mušku a zmiznú. 

Pritom to, čo som videla, bolo prosté, nádherné a poučné. Rybka dostala včelu 

do bezpečia. Pomohla. Nečakala na ďakujem, ovácie, medaily. Urobila všetko 

tak, ako by sme to mali robiť všetci. Podľa Božích zákonov sa jej dostane 

bohatej odmeny. Ako radostne sa včela, keď sa osuší, rozbehne za peľom a 

nektárom.  

Už dva roky mi to celé neschádza z mysle. Akých si mi poslal, Bože, učiteľov! 

Viem, že mnohí zažili podobné, silné a krásne okamihy, keď sa v záhrade dívali 

s otvoreným srdcom. Takí ľudia vedia, že sa dajú robiť veci aj bez nároku na 

vďaku alebo odmenu. Pán Boh o nich vie. 

 

Vtipy 
 

Štreťňu še dvojo kamaraci : 
- Nazdar , ty skadzi idzeš taky vyobľikany ??? 
- Nooo , zo Silvestra. 
- Zo Silvestra ???! ... teraz začatkom apriľa ??? 
- No vidziš ... a ešte i ty me strimuj ! 
 

 
 Dedko sa sťažuje v domove dôchodcov: 
-Neprekáža mi, keď mi stará pije môj alkohol, fajčí moje cigarety, ale keď sa pri 
obede na mňa usmeje mojimi zubami, to je na mňa priveľa! 
 

 


