
Liturgický program od 25. júna 2012 –  do 1. júla 2012 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 

Pondelok 
25.6. 

 

Vyšná Rybnica 
17.00 - sv. liturgia 

 

Vyšné Remety 
18.00 - sv. liturgia 

 

 
 

+ Ján, Ján, Ján, Alžbeta, 
   Anna 

 

Utorok 

26.6. 

 

Vyšné Remety 
18.00 - sv. liturgia + pan.  

 

+ Juraj, Mária  
   rod. Ihnátová 

 

Streda 
27.6. 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  

 
 

 

Štvrtok 

28.6. 

 

Vyšné Remety 
18.00 - sv. liturgia + moleben 

 

+ Mária, Jozef 
  rod. Bencuľaková 

 
 
 
 
 
 

Piatok 
29.6. 

 

Sv. apoštoli Peter a Pavol 
/Prikázaný sviatok, voľnica, 

zbierka halier sv. Petra/ 
 

Vyšná Rybnica 
17.00 -sv. liturgia + myrovanie  
 

Vyšné Remety 
18.15 -sv. liturgia + myrovanie 
  

 
 
 
 
 
* za veriacich z farnosti 
 

 

 

Sobota 
30.6. 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 -  sv. liturgia 

 

 
 
 
 
 

Nedeľa 
1.7. 

 

5. nedeľa po Päťdesiatnici  
 

Vyšné Remety 
8.00 - sv. liturgia  

          
Vyšná Rybnica 

9.15 -  sv. liturgia 
  

 
 
 
 
 

* za veriacich z farnosti 
 
 
 

 

 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                               

Roč.6, číslo 25.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 
 

Sv. apoštoli Peter a Pavol 
Smrť si nás podá... 

Na svete je iste veľa hrdinov. Niektorí sú skutoční a sú nimi vždy, 
niektorí iba dovtedy, kým nepríde nebezpečenstvo. Potom sa menia na 
nepoznanie. Osobitne naša doba je taká o ktorej sa hovorí, že odvaha zlacnela 
a múdrosť zdražela. Čo je teda tou skutočnou odvahou? Čo je skutočnou 
múdrosťou? Kedy sa človek prejaví taký aký v skutočnosti je. Iste, môže byť 
veľa rozličných situácií, ale jedno je isté: zoči voči smrti aj tí najväčší hrdinovia 
dostávajú strach. Smrti sa boja aj tí, čo sa ničoho neboja a treba byť svätcom, 
aby sme sa jej s pokojom vydržali pozerať do očí. Peter a Pavol boli takýto 
ľudia, hrdinovia, svätci. Ani smrti sa nezľakli:  

Herodes položil ruky na niektorých členov Cirkvi. Mučil ich a zabíjal a 
rozkázal chytiť aj Petra. Cirkev sa modlila a Peter v žalári spal. Anjel ho musel 
zobudiť tak, že ho udrel do boku. Potom ho vyviedol zo žalára... Pekný príklad. 
Vieme ako je nám ťažko oko zažmúriť, keď nás na druhý deň čaká iba nejaká 
ľahšia operácia. Potrebujeme „náladovky“ preto, že sa bojíme. Inak by sme ani 
oka nezažmúrili. Petra čakala „operácia“, ktorá sa nemala skončiť úspešne pre 
jeho pozemský život a náladové injekcie vtedy ešte neboli, ale on spal. Dal si 
plnú dávku dôvery, že Boh ho nedovolí skúšať nad sily, ale dá aj pomoc, aby 
všetko zvládol.  

A Pavol?  

Hovorí o svojej smrti akoby rozprával o ceste na príjemnú dovolenku: 
Milovaný, ja mám vyliať svoju krv na obetu, nastáva čas môjho odchodu. Dobrý 
boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval... Odchod z tohto sveta 
nepovažuje za tragédiu, naopak dokonca sa teší, túži sa rozpadnúť a byť s 
Kristom. Aj on si dal „náladovku“. Láska ku Kristovi ho udržovala v pokoji a 
radosti v tých najťažších chvíľach života. Pán ho vyslobodil zo všetkej hrôzy. Na 
neho hľadel a žiaril a tvár mu nesčervenela hanbou, ale ani nezbledla strachom, 
keď ho prišla smrť zavolať. Nespoliehal sa však na svoje sily, ale na Pána.  



Veľa hrdinov je okolo nás. Možno aj my sa za hrdinov považujeme. 
Žime tak, aby sme boli hrdinovia aj vtedy, keď nás príde zavolať smrť. Svätý 
Peter a Pavol nám dávajú príklad, že sa to dá... Spoľahnime sa na Pána. 
Skúsme a presvedčme sa, že je dobrý a kto sa k nemu utieka bude šťastný 
teraz i v hodine svojej smrti. 

 
Nech máš veľké poznanie Krista.                          

„Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša 
Krista ...“ 2 Pt 3,18 

 

V Starej zmluve prinášali Bohu tri druhy zápalnej obety. Bohatí ľudia prinášali 

mladých býkov (Lv 1,3), menej bohatí prinášali ovce (Lv 1,10) a chudobní 

hrdličky (Lv 1,14). I keď rôznej veľkosti, tieto zápalné obety sa vznášali k Bohu 

ako ľúbezná vôňa a On ich prijímal (Lv 1,9.13.17). 

Tieto obety sú obrazom a hovoria o Ježišovom dokonanom diele na kríži, o 

Jeho jedinej a poslednej obete. A čo sa dnes páči Bohu, v čom má zaľúbenie? 

Priniesť bohatú obetu dnes znamená mať veľké poznanie Ježiša a Jeho 

dokonalého diela. Priniesť menej bohatú obetu znamená mať menšie zjavenie o 

Ježišovi a Jeho dokonanom diele na kríži. Nech už ale máš akékoľvek poznanie 

Ježiša a Jeho dokonaného diela, Boh ho prijíma, pretože mierou prijatia, 

sladkou vôňou je Ježiš a Jeho obeta na kríži. 

Avšak Boh chce, aby si rástol v poznaní Jeho diela, pretože na ňom závisí 

kvalita tvojho života. Pred prvou Paschou dostali všetky deti Izraela rovnaké 

Slovo od Boha „Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nezastihne vás nijaký 

zhubný úder.” (Ex 12,13). No verím, že niektoré domácnosti strávili noc v 

obavách a strachu pre Pánovým trestom a iné i napriek hluku a náreku zvonku 

jednoducho odpočívali v Jeho Slove a prisľúbení, radovali sa z Jeho ochrany a 

tešili sa z Jeho oslobodenia a lásky. 

Tak aj dnes, priateľ môj, môžeme život prežiť rôzne. Môžeme sa báť Jeho 

trestu. Môžeme sa triasť, nespať, trápiť sa, či sme zachránení, či Ježiš dokonal 

dielo našej spásy a záchrany, alebo či by sme nemali ešte niečo urobiť aj my. 

Budeme unavení, frustrovaní, nespokojní. Alebo môžeme dôverovať Jeho slovu 

a Jeho prisľúbeniam. Môžeme v nich odpočívať, pevne v nich stáť a tak život 

stráviť v radosti zo svojej záchrany, neotrasiteľnej a istej nádeji na nebo, 

môžeme vidieť a tešiť sa z Jeho darov, starostlivosti o nás a lásky k nám. Čím 

väčšie zjavenie Jeho dokonaného diela budeme mať, tým viac budeme prežívať 

pokoj. Veľkosť nášho poznania Jeho diela nijak neovplyvní konečný a pravdivý 

fakt našej záchrany. No ovplyvní a radikálne to zmení náš život tu na zemi. Boh 

preto chce, aby sme mali to najväčšie možné poznanie Krista ako nášho 

osloboditeľa a zdroja našej spásy aj svätosti. 

V 2 Petrovom liste 1,2 Peter hovorí, „Nech sa vo vás rozmnoží pokoj a milosť 

…“ Boh chce, aby si zažíval viac a viac Jeho milosti a pokoja. Ako? Tento verš 

pokračuje, „skrze poznanie Boha a Ježiša nášho Pána“. Čím viac poznania 

Ježiša budeš mať, tým viac pokoja a odpočinku budeš zažívať!                                                                              

 

Vtipy 
vychodňarske rande: 

-chlapec: "pridzeš so mnu na rande?" 

-dzivče: 'hej...pridzeš po mne?' 

-chlapec: "ne...pridz na autobuše bo chcem vypic. 

 


