
Liturgický program od 26. novemra 2012 - do 2. decembra 2012 
 

Deň Čas a miesto Úmysel 
 

Pondelok 
26.11. 

 

Vyšná Rybnica 
16.30 - sv. liturgia  

 

 
* Bohuznáma rod. 

 
 

Utorok 

27.11. 

 

Vyšné Remety                                  
17.00 - sv. liturgia + pan. 

18.30 – stretnutie rodičov detí 
 

 
 

+ Ladislav, Ján, Anna  
    rod. Hoľuková 

 

Streda 
28.11. 

 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  

 
 

+ Mária 

 

Štvrtok 

29.11. 

 

Vyšné Remety                                  
17.00 - sv. liturgia  

 

+ Ján, Helena, Alžbeta,  
    Michal, Ján, Andrej,   
    Pavol 

 
 

Piatok 
30.11. 

 

Vyšná Rybnica 
17.00 - sv. liturgia s prípravou  
           detí na 1. sv. prijímanie 

 

 
 
 

+ Andrej, Alžbeta 

 

Sobota 
1.12. 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia 

 

 
+ Ján, Štefan 
 

 
 
 
 
 

Nedeľa 
2.12. 

 

27. nedeľa po Päťdesiatnici 
 
 

Vyšné Remety 
9.00 - sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
10.30 - sv. liturgia  

 

 
 
 
 
 
 

* za veriacich z farnosti 
 
 
 

* Ján s rod. 
 

 
 
 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                  

Roč.6, číslo 46.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica    
 

Aký je teda tento náš Kráľ? 

Všetky ľudské predstavy o kráľoch majú vždy niekoľko spoločných znakov bez 

ohľadu na dobu, kde žili, kedy vládli, kedy kraľovali. Boli králi dobrí i králi zlí. Boli 

králi, ktorí vládli krátko a králi, ktorých dynastie pretrvávali celé storočia. Boli 

králi mocní, svetovládni a králi malí a slabí, ktorých si podmaňovali silnejší. Boli 

králi bohatí a chudobní, králi múdri a hlúpi. Všetci títo králi sa pominuli a zostali 

pre nás už len na stránkach dejepisov alebo ako vzory kráľov do detských 

rozprávok. Všetci títo králi mali však jedno spoločné. Vládli nad ľuďmi, nad ich 

majetkami a peniazmi, neraz despoticky vládli aj nad ich názormi, nad ich 

slobodou. Nútili ich bojovať a vylievať veľa krvi za upevnenie ich moci, za ich 

kráľovstvá. Boli to všetko iba pozemskí králi s obmedzenou mocou a aj dĺžkou 

vlády. Boli to všetko dočasní králi s pominuteľnou slávou a leskom svojich 

zlatých kráľovských korún, žeziel a hermelínov.                                                                                                                 

Aj dnes v 21. storočia máme ešte ako historickú atrakciu z úcty k tradícii aj v 

civilizovanej Európe kráľov bez zlatých korún na hlave, bez žeziel, ale ešte s 

patričnými ceremóniami a s honosným titulom – „Vaše Veličenstvo“.     Po ničom 

z toho, čo sme tu povedali o kráľoch tohto sveta, Kristus netúžil, ani nemal. Sám 

povedal Pilátovi: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo 

bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom“ (Jn 

18, 36). Ak je teda Kristus kráľom bez služobníctva, bez armády, bez polície, 

bez kráľovských insígnií, tak potom aj jeho kráľovstvo je celkom iné, ako tie 

pozemské kráľovstvá. Je to kráľ ľudských sŕdc, je kráľ pokoja, kráľ 

spravodlivosti, kráľ pravdy, ktorý prišiel na tento svet vydať svedectvo pravde, 

že sme stvorení na Boží obraz a že sme vykúpené Božie deti. Kristus je kráľ, 



ktorý vydal vlastnú krv, aby nás dostal do svojho kráľovstva. My dnes všetci 

dobre vieme, vidíme a cítime, že prichádza medzi nás množstvo falošných 

„kráľov“, ktorí sa nás snažia získať pod svoju moc, pod svoju nadvládu, 

balamutia ľuďom rozum, ponúkajú svoje pravdy, polopravdy a lži, príjemné 

zážitky, ba aj peniaze a kariéru, zavádzajú ľudí do slepých uličiek zmätku a 

nepokoja, na šikmé, klzké plochy amorálnosti, až nakoniec do smutných koncov 

na psychiatriách, alebo až v samovraždách. Kristus Kráľ prišiel, „aby sme mali 

život a aby sme ho mali v hojnosti“ (por. Jn 10, 10) a mať skutočný, radostný, 

šťastný a nepomíňajúci život, môžeme mať iba s ním a v ňom. On sa postaral o 

svoje kráľovstvo aj tu na zemi a aj vo večnosti. Keď to pochopil a uznal ho za 

kráľa zločinec na kríži, keď mu povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš 

do svojho kráľovstva“ (Lk 23, 42), tak pre nás, ktorí už máme dvetisícročnú 

skúsenosť s Kristom Kráľom, nám musí byť jasné, že naozaj v nikom inom niet 

spásy a niet iného mena pod nebom, v ktorom by sme boli spasení, iba v 

Kristovi (por. Sk 4, 12). Pri takej vernosti Kristovi Kráľovi, akú dokázali a potvrdili 

aj najvyššími svedectvami nespočetné zástupy veriacich v Krista i v ťažkých 

skúškach života, je stále živým svedectvom, že Kristus je jediným skutočným 

kráľom tohto sveta, ktorý nezostane len v dejepisných a rozprávkových knihách 

ako legendárna postava, ale ako večný Kráľ večného Kráľovstva, kde my s ním 

budeme večne kraľovať.                                                                                         

Keď pri veľkom prenasledovaní kresťanov v Mexiku popravovali pátra Proa, 

tento tesne pred salvou popravčej čaty rozprestrel ruky do tvaru kríža a vykríkol 

– „Nech žije Kristus Kráľ“! Aj pre nás každá životná situácia, do ktorej sa 

dostávame či už vo svojom osobnom živote alebo v živote nášho národa, v 

živote cirkvi, je toto zvolanie výkrikom dôvery, že taký kráľ ako je Kristus sa o 

svoje kráľovstvo, do ktorého patríme, vždy dobre postará. 

V AKÉHO BOHA VERÍME? 
S vierou je to tak, že rastie súbežne s nami, vyvíja sa, dospieva, alebo aj nie! 
To, v akého Boha veríme, sa teda mení počas nášho života, niekedy však 
treba urobiť rekonštrukciu obrazu Boha, obnoviť vzťahy medzi človekom a 
Bohom. Najhoršie je to u tých, ktorí nosia v sebe skamenelinu Božieho obrazu 
– stále ten istý obraz z detstva, lenže skamenel, už to nie je živý obraz, a 
potom to nie je ani živý Boh. 
Existuje veľa nesprávnych predstáv o Bohu: Boh starec s bradou (ktorý tróni 
niekde nad oblakmi) – Boh automat (hodíte Otčenáš alebo Zdravas a vypadne 
bezproblémový život) – Boh hasiaci prístroj (potrebujeme ho, keď horí...) – Boh 
policajt (zaznamenáva každé naše zlyhanie, aby nás skúšal a trestal) – Boh 
bábkar (manipuluje všetkým a nič sa na tom nedá zmeniť, všetko je dané 
vopred). 
Keď však domorodec v pralese začne pochybovať o drevených modlách a 
nakoniec už v ne vôbec neverí, neznamená to ešte, že niet Boha, ale len to, že 
Boh nie je z dreva. Aj falošné predstavy o Bohu treba zavrhnúť a hľadať, aký je 
živý Boh. 
To, čo je v kresťanskej viere odlišné, spočíva v tom, že Boh sám prichádza 
človeku v ústrety zhora. Jedinečnosť kresťanstva je v tom, že Boh sa stal 
človekom v Kristovi. V zjavení ide Boh k človeku, prichádza mu v ústrety a 
oznamuje , aký je a ako nás vidí. Človek potom odpovedá svojou oddanosťou 
viery. V zjavení teda máme možnosť skutočne a pravdivo spoznať Boha. A čo 
nám Boh zjavil o sebe? 
 V Starom zákone Boh sám hovorí, že je JEDINÝ – je ŽIVÝ – je STVORITEĽ –
Človek je tu preto, lebo Boh to chce a je to dobré. Svet teda nie je výtvorom 
nevyhnutnosti, ani slepého osudu či náhody. Zároveň tvrdí, že ZLO nie je od 
Boha – zlo vo svete: utrpenie, bieda, bolesť, katastrofy aj smrť pochádzajú od 
človeka, sú následkom ľudského hriechu. 
Božie zjavenie vyvrcholilo v Ježišovi Kristovi, od Ježiša Krista sa môžeme 
dozvedieť, aký je Boh, v akého Boha veríme. Čo nám Ježiš zjavil? Boha ako 
OTCA: večný, nekonečný, všemohúci Stvoriteľ všetkého je náš Otec, ktorý nás 
miluje a chce, aby sme ho poznali v milujúcom osobnom vzťahu, túži byť pri 
nás, dáva nám moc vstúpiť do vzťahu s Ním. Preto sv. Ján napísal: Boh je 
LÁSKA. Ježiš nám ukázal štyri podstatné črty Otcovej lásky: Boh Otec nás 
miluje ako prvý – Božia láska k nám je dar – Otec každého z nás osobne miluje 
– Boh nás miluje zadarmo a bez podmienok. Kto teda chce, aby jeho obraz 
Boha bol pravdivý a živý, musí sa obrátiť na Božie zjavenie vo Svätom písme 
Starého a Nového zákona.  
 


