
Liturgický program od 31. decembra 2012 - do 6. januára 2013 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 

Pondelok 
31.12. 

Vyšná Rybnica 
16.30 -  ďakovná sv. liturgia 

Vyšné Remety 
17.30 - ďakovná sv. liturgia 

 
* za prijaté dobrodenia 
 

* za prijaté dobrodenia 
 
 
 
 
 

Utorok 

1.1. 

Obrezanie Pána Ježiša 
Sv. Bazil Veľký 
/Prikázaný sviatok/ 

Vyšné Remety 
9.00 - sv. liturgia + myrovanie 

Vyšná Rybnica 
10.30 - sv. liturgia + myrovanie  

 
 
 
 

* Peter a Slavomír 
 
 

* za veriacich z farnosti 
 

Streda 
2.1. 

Vyšná Rybnica 
15.30 – sv. spoveď                                 

17.00 - sv. liturgia + euch. pob. 

 
 

+ Helena Gumanová 

 

Štvrtok 

3.1. 

Vyšné Remety 
15.30 – sv. spoveď                                 

17.00 - sv. liturgia + euch. pob. 

 
+ Pavol a ostatní  
  z rod. Sirakovej 

 
 
 

Piatok 
4.1. 

1. piatok v mesiaci 
/voľnica/ 

Vyšné Remety 
16.00 - sv. liturgia 
Vyšná Rybnica 

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

 
 
 
* za členov sv. ruženca 
 
 
* za členov sv. ruženca 

 
Sobota 

5.1. 

/zdržanlivosť od mäsa/ 
Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia 

 

 
 
 

Nedeľa 
6.1. 

Sväté Bohozjavenie 
/myrovanie, svätenie vody/ 

Vyšné Remety 
8.30 - sv. liturgia 

13.00 – svätenie domov 
Vyšná Rybnica 

10.30 - sv. liturgia 

 
 
 
 

 
 
* za veriacich z farnosti 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                            

Roč.6, číslo 51.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

 

Čo nám najviac chýba a kde je chyba? 

Pri jasličkách Božieho Syna, kde Slovo sa stalo Telom, prosím Pána:                              

Pane, Ty jediný poznáš ľudské vnútro i vývoj, ktorým sa uberá ľudstvo. Ty vieš, 

čo najviac potrebujeme i čo nám najviac chýba a kde je chyba. Sme ľudia z 

hliny – krehkí, slabí, hriešni. Dávame sa ovplyvniť zvonka. Neuvedomujeme si, 

že budovaním neviditeľných múrov medzi generáciami, mužmi a ženami, 

klérom a laikmi, cirkvami, národnosťami, menšinami a väčšinou – pomáhame 

stavať babylonskú vežu. Duch sveta rozdeľuje, ale Boží Duch zjednocuje. 

Rozdeľovanie ľudí je prvý krok na ceste zla. Druhým je osočovanie, intrigy, 

klamstvá a polopravdy. Jedných tlačia do blata a druhí sa vystavujú na obdiv. 

Na tom je dnes postavená konkurencia v hospodárstve, politike, umení a v 

médiách. Zháňajú sa za „pikoškami“. Dobro nikoho nezaujíma! A predsa, 

zmyslom vývoja je dobro. (P. Strauss) 

Pane, daj nám, prosíme, čisté vnímavé srdcia, aby sme videli krásu a dobro 

okolo seba: v prírode, v rodine, v škole, zamestnaní. Čistý chápajúci pohľad 

pramení z čistého srdca. Nech nás Tvoj Duch vedie po zaujímavých cestách 

hľadania dobra v najbližších ľuďoch: deťoch, mládeži, v mamách, otcoch, 

učiteľoch, susedoch, starých rodičoch, i neznámych ľuďoch. Viem, že budeme 

prekvapení toľkou dobrotou, ktorú objavíme. Zlo kričí. Dobro sa skrýva. Cesta 

za tým, čo je ukryté je zaujímavá a príťažlivá.                                                                 

Daj, Pane, aby sme v Novom roku mali odvahu vykročiť po nej ku Tebe.                                                    

Rok korunuješ svojou dobrotou,Pane. 



Sväté Bohozjavenie 

Na začiatku občianskeho roka slávi naša Cirkev sviatok Bohozjavenia nášho 

Pána, Boha a Spasiťeľa Ježiša Krista. Ním sa končia prázdninové a 

dovolenkové dni, práve preto zostáva niekedy nepovšimnutý. 

Keďže sme teraz v období sviatku Božieho narodenia, pristavme sa na chvíľu 

aj pri nadchádzajúcej slávnosti Epifánie - Zjavení sa Božej Trojice. O tom, že 

Sviatok Bohozjavenia Pána sa slávil spolu so sviatkom Narodenia Pána svedčí 

podobná schéma liturgie tohto dňa (predpísané sú kráľovské hodinky a veľké 

povečerie), pôstna príprava a v tradícii zachovaná štedrá večera. Obsahom 

sviatku je obraz udalosti opísaný v Evanjeliách: Ježišov krst v rieke Jordán. 

Kristus prichádza, aby prijal krst od svojho služobníka Jána. Ten sa najprv 

zdráha, ale po Ježišovom naliehaní predsa len ponára Božieho syna do vôd, 

aby sa splnilo všetko, čo je spravodlivé (porov. Mt 3, 15). V tom sa Boh 

tajomne zjavil vo všetkých troch osobách. Z neba zanieva hlas Boha Otca a na 

Ježiša - Božieho Syna, stojaceho v rieke Jordán - zostupuje holubica (symbol 

Sv. Ducha). V predošlom sviatku sme Ježiša videli ako malé nemluvňa, ktoré 

prichádza, aby zbavilo smrti ľudské pokolenie. V tomto sviatku sa Ježiš 

približuje človeku aj krstom. Hoci sám nikdy nezhrešil, prijíma obyčaje ľudí, aby 

bol podobný vo všetkom (porov. Hebr 4,15). Svojim vstupom do vôd Jordánu 

ich posväcuje, preto v deň Bohozjavenia sa v našich chrámoch svätí voda. 

Očistný kúpeľ znovuzordenia - svätý krst sa vysluhoval v prvých kresťanských 

spoločenstvách v tento deň. (Svedčí o tom spev „Ktorí ste v Krista pokrstení...“ 

ako aj čítanie z listu apoštola Pavla Títovi, kde sa spomína kúpeľ znovuzorenia 

a obnovy vo Svätom Duchu). Voda sa tak stáva dôležitým sybmolom tohto 

sviatku. Berieme si z nej na užívanie a kňaz ňou svätí naše príbytky, aby v nich 

démon nemal moc. Pohľad na ikonu sviatku  alebo liturgické texty nám môžu 

byť príležitosťou na zamyslenie o svojom krstnom povolaní. Po Ježišovom 

krste sa zjavil Jeho Otec a priznal sa k nemu pred okolostojacimi. Kristus 

Otcovi vyznanie opätoval skutkami – až po ten najsilnejší – smrť na dreve 

kríža. Koho vyznávame my svojimi skutkami? Nehabil by sa za nás náš 

nebeský Otec, ktorý nás prijal za synov práve svätým krstom? Nech je tento 

sviatok pre nás zdrojom sily a chuti napĺňať naše krstné sľuby - zriekať sa 

denne Satana a slúžiť Bohu. 

 

 

Novoročný Vinš 

Tohto roku na začiatku 

máme k Bohu prosbu krátku: 

Nech sa Vám dni šťastia množia, 

nech Vás chráni ruka Božia! 

Nech nový rok splní Vaše tajné priania, 

nech anjeli Vaše cesty chránia, 

a problémy nech sa Vás stránia. 

Šťastlivý nový rok 2013 

 

 



 


