
Liturgický program od 19. novemra 2012 - do 25. novembra 2012 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 
 

Pondelok 
19.11. 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
 16.30 – sv. liturgia  

 
+ Alžbeta, Juraj 
 
 

+ Alžbeta  
   rod. Praščaková 

 

Utorok 

20.11. 

 

Vyšná Rybnica 
17.00 - sv. liturgia  

 

* poďakovanie za 
dobrodenia Bohuznámej 

 

 
 
 
Streda 
21.11. 

 

 

Vstup presvätej 
Bohorodičky do chrámu 

/Požehnanie detí/ 
 

Vyšná Rybnica 
16.45 - sv. liturgia + myrovanie 

 

Vyšné Remety                                  
18.00 - sv. liturgia + myrovanie 

 

 
 
 
 
 

* Mária 

 

Štvrtok 

22.11. 

 

Vyšné Remety                                  
17.00 - sv. liturgia + pan. 

 
+ Anna Mackulinová 
 

 

Piatok 
23.11. 

Vyšné Remety 
17.00 - sv. liturgia s prípravou  
           detí na 1. sv. prijímanie 

 

+ Štefan, Helena  
   rod. Peťová 

Sobota 
24.11. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia 

+ Andrej, Helena  
    rod. Sejnová 

 
 
 
 
 

Nedeľa 
25.11. 

 

Nedeľa Krista Krá ľa 
/Mesačná zbierka na chrám/ 

 

Vyšné Remety 
8.30 - sv. liturgia + myrovanie 

 

Vyšná Rybnica 
10.30 - sv. liturgia + myrovanie 

 

 
 
 
 
 
 

* za veriacich z farnosti 
 
 
 

* Milan 
 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                       

Roč.6, číslo 45.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 
 

                   Kam ma vediete? 
Sme deti dnešnej doby, ktorú môžeme charakterizovať aj ako konzumnú. 
Mnoho nakupujeme, pretože sme presvedčovaní z mnohých strán o tom, že ak 
by sme to neurobili, mnoho by sme stratili. Prípadne, že by sme premeškali 
príležitosť. Mnohí podliehame takémuto mysleniu, sme súčasťou nejakého 
systému a ani príliš nerozmýšľame, či je to dobre alebo zle. Uvedomujeme si, 
že mnohé veci nie sú v poriadku, ale nechávame to tak. Možno z bezmocnosti, 
alebo jednoducho preto, že sme súčasťou... 
Sviatok Uvedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu je príležitosťou k 
zamysleniu, čo pre nás znamená skutočnosť a prostredie Cirkvi. Dnes, keď sa 
tvár Cirkvi predstavuje ako nelichotivá, zbytočne konzervatívna a zbytočná, by 
sme si mali uvedomiť, že Cirkev a prostredie Cirkvi je pre nás veľmi dôležité. 
Pre nás, pre naše deti, pre náš spoločný rast, pre našu spásu. Našu záchranu, 
záchranu našich manželstiev, rodín, nášho zdravého rozumu, nášho zmyslu 
pre život a mohli by sme pokračovať v tomto zozname ešte dlho. 
Sv. Joachim a Anna priviedli ich dcéru, Pannu Máriu do chrámu podľa starého 
židovského zvyku. Tieto potom v chráme vykonávali malé práce, ktoré súviseli 
s výzdobou Jeruzalemského chrámu. Podľa apokryfov sa traduje, že Panna 
Mária tkala v chráme chrámovú oponu, ktorá zahaľovala sväté miesto, ktoré si 
vybral Boh za svoj príbytok tu na zemi. Neskôr sa stalo čosi nevídané, 
Presvätá začala „tkať“ ľudské telo Božiemu Synovi vo svojom tele. 
Na začiatku sme povedali, že sme deti tejto doby. Máme však možnosť 
prežívať svoj život v prostredí, ktoré je výnimočné, nám dané Bohom na spásu. 
Je to Cirkev, ktorá ostáva dodnes tým najlepším prostredím pre rozvoj človeka. 
V katechizme pre mladých píše Benedikt XVI. Tieto slová: „Kamkoľvek Ježiš 
prišiel, nebo sa dotýkalo zeme: začalo sa Božie kráľovstvo, kráľovstvo pokoja a 
spravodlivosti. Cirkev slúži tomuto kráľovstvu... A preto je Cirkev – napriek 
všetkým svojim slabostiam, mocnou časťou neba na zemi.“ 
Dnes často  nevidíme ako rodičia vedú svoje deti do chrámu. Dieťa samo 
nemá na to, aby prišlo do cieľa. Musí ho priviesť rodič. Milí rodičia, dávajme 
príklad a vytvárajme priaznivú atmosféru, aby sme našich blízkych aj seba 
samých uvádzali do Cirkvi, spoločenstva, kde pulzuje život tak, ako nikde inde. 

Požehnanie detí 
Na sviatok Uvedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu v našich 

cerkvách žehnáme deti. Priveďte ich k Pánovi, aby mohli 
požehnanie získať. 



Ak si nezasluhuješ odpustenie, je práve pre teba. 

Mt 18, 21 

„Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: "Pane, koľko ráz 
mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda 
sedem ráz?"“ 

Peter sa spýtal Pána, ako často má odpustiť svojmu bratovi. Zaujímavejšie ako 
to, že nazýva bratom niekoho, kto mu ublížil, je Ježišova jednoduchá odpoveď: 
„Sedemdesiatsedem ráz.“ (Mt 18, 22). Inými slovami, vždy! 

Možno sa ti natíska otázka: „Ale keď ten, čo ublížil mne, si nezaslúži 
odpustenie.“ 

Hmmm. Ani ty si nezaslúžiš Božie odpustenie. Niet na zemi a nikdy nebolo ani 
jedného človeka, ktorý by neprestúpil celé Desatoro, všetky Božie prikázania. 
Neexistuje nikto taký ako „ľahký hriešnik“, „čiastočný hriešnik“, či „veľký 
hriešnik“. Všetci z nás sme veľkí hriešnici, všetci z nás sme smrteľne zhrešili. A 
ako takýchto hriešnikov nás Ježiš zachránil. Až keď si uvedomíme, ako veľa 
nám bolo odpustené, sme slobodní veľa milovať (Lk 7, 47) 

„Ako môžeš, povedať, že som prestúpil všetky Božie prikázania? Nikdy som 
nebol neverný! A nikdy som nikoho nezabil!“ 

Hmmm … Dovolím si odpovedať Ježišovými slovami, „Každý, kto na ženu 
hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.“ (Mt 5, 28) “Pred súd 
[ako vrah] pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá” (Mt 5, 22). Toto je Boží 
štandard. Toto je úroveň, ktorú musíš dosiahnuť, ak sa chceš dostať do neba 
alebo si prísľub neba udržať svojou spravodlivosťou. A mal by si vedieť, že ak 
o niekom povieš„Ty bohapustý blázon,“ pôjdeš do pekelného ohňa. (Mt 5, 22) 

Preto je dobré ba nevyhnutné vedieť, že ty už ale nie si hriešnik, kvôli tomu, čo 
urobil s tebou Ježiš na kríži. Si nové stvorenie. Aj keď vo vlastnej spravodlivosti 
si bol veľký hriešnik zasluhujúci si peklo, Ježiš prišiel, stal sa tebou, zobral tvoj 
hriech a na kríži zomrel tvojou smrťou. Bol si na kríži vykúpený Človekom, 
ktorý nikdy nič nedĺžil. 

A tak keď ti dnes niekto ublíži, povedz si, „Ja som si nezaslúžil Božie 
odpustenie, ale všetko mi odpustil v Kristovi. Rovnako ako aj tomuto človeku. 

Keď bolo odpustené mne, keď bolo odpustené aj jemu, odpúšťam mu aj ja.“ 
Keby si si povedal, že „on si nezaslúži moje odpustenie,“ nebude to dávať 
zmysel. Odpustenie nie je pre ľudí, ktorí si ho zaslúžia. To by nebolo 
odpustenie ale zaslúžená odmena. No my všetci sme si niekedy zaslúžili iba 
trest. Odpustením druhému iba zviditeľníme radikálnu milosť, ktorú sme sami 
prijali. 

Nedržme sa teda v horkosti odsudzovania, neodpustenia iným. Iba sa tak sami 
držíme v neexistujúcom väzení vlastného neodpustenia, pretože aj nám aj 
tomu človeku v skutočnosti už odpustené bolo dávno. Neoberajme sa o pokoj a 
slobodu, ale dôverujme Božej realite úplného odpustenia. Toto patrí nám aj 
ostatným. Také veľké, také nedozierne, také nepredstaviteľne dobré a sladké 
je Jeho dielo na kríži! 

 
Modlitba rodičov za deti 

 
Trojjediný Bože, vo svojej láske a dobrote daroval si nám naše 

deti. Uvedomujeme si, že patria Tebe. Prosíme Ťa, aby si ich 

neustále ochraňoval. Bože Otče, stráž život našich detí, 

zachovaj ich v zdraví, ochraňuj ich od zlého, aby mohli bezpečne 

rásť na Tvoju chválu a našu radosť. Ježišu Kriste, stráž vieru 

našich detí, daj aby boli Tebe verní a nedovoľ, aby zblúdili 

niekedy v živote z cesty k Tebe. 

Svätý Duchu, udeľ našim deťom svetlo k povinnostiam a ukáž 

ako majú slúžiť Bohu a blížnemu. Daj im silu, prekonávať 

pokušenia a ťažkosti, ktoré ich v živote čakajú. Bože podporuj 

nás rodičov, aby sme slovom pretvárali srdcia našich detí a svoje 

slová podopreli príkladom dobrého a nábožného života. 

Vzbudzuj a udržiavaj v nás ducha viery a daj, aby sme ťa spolu s 

našimi deťmi raz oslavovali v nebi. Amen. 

 


