
Liturgický program od 4. februára 2012 - do 10. februára 2013 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 

Pondelok 
4.2. 

Vyšná Rybnica 
16.00 -  sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
17.00 – pohrebná sv. liturgia + pan. 

+ Mária, Ján, Helena,  
   Michal 
 
+ Ján Mikita 

Utorok 

5.2. 

 

Vyšné Remety 
17.00 - sv. liturgia + pan.  

 

+ Anna, Juraj a ostatní   
   z rod. Prislupskej 

 
 
 

Streda 
6.2. 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia 

 

Vyšné Remety 
17.00 - sv. liturgia 

 
* Anna 
 
 

+ Štefan  
 

 

Štvrtok 

7.2. 

 

Vyšné Remety 
17.00 - sv. liturgia  

 

 

+ Ladislav, Helena, Ján, 
Anna rod. Mackulinová 

 
 
 
 

Piatok 
8.2. 

 

Vyšné Remety 
16.00 - sv. liturgia  

 

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

 
 

* Alžbeta 

 

Sobota 
9.2. 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nedeľa 
10.2. 

 

Syropôstna nedeľa 
 

Vyšné Remety 
9.00 - sv. liturgia 

 

Vyšná Rybnica 
10.30 - sv. liturgia 

 

 
 
 
* za veriacich z farnosti 
 
 
* Pavol 

 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                            
Roč.7, číslo 5.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

 

Pravá sloboda 
Poučný príbeh o ružovom kríku hovorí, že ruže neboli spokojné na svojom 

mieste – jednej nevyhovovala príliš kyslá pôda, druhá si sťažovala na prievan, 

inej chýbalo viac slnka, iba jedna si na nič nesťažovala ... Prvá chcela ísť do 

spálne v dome pri ktorom rástli, pretože sa jej páčila farba závesov. Druhá 

túžila po kuchyni, pretože často bolo z nej cítiť zvláštne vône, tretej by stačil 

slnečný južný svah. Iba posledná nevedela, kam sa dostane. Mala však 

zážitok, o ktorom sa ostatné ruže dozvedeli len zo šumu jemného vánku. 

Jedného dňa ju odstrihol mladík a zaniesol svojej milej. Aká bola vtedy ruža 

pyšná! „Aj keby som žila len pre tento okamih, myslela si, stačilo by to na to, 

aby som bola šťastná... no vtedy si uvedomila, že musí už iba zomrieť... Ako 

ťažko hľadá a ešte ťažšie nachádza človek svoje šťastie. Mnohí ho ani nikdy 

nenájdu. Nevedia, že Boh Stvoriteľ ho skryl do dvoch polovíc v tvare srdca.      

V jednej je skrytá Pánova milosť, v druhej nesmierny dar ľudskej slobody.  

Keď Učiteľ z Nazareta začína svoje verejné účinkovanie, veľmi dobre vie, po 

čom človek vždy túži: túži po skutočnom bohatstve, po slobode, aby dovidel čo 

najviac dopredu, po odpustení a láske. Ale ako to získať?! Nedá sa to získať 

násilím, ani pevnosťou vlastnej vôle, ani svojimi silami. Lebo ľudská sloboda je 

ohraničená a omylná. A ... pravá sloboda je vznešeným znakom Božieho 

obrazu v človeku. „Lebo Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda“. 

Aj Spasiteľ začína vyučovanie prvými slovami: „Duch Pána je nado mnou, lebo 

ma pomazal“ ... Preto je pravá sloboda iba výsledkom spolupráce Boha a 

človeka. Boží duch túži po ľudskej slobode, aby ju mohol v najplnšej miere 

naplniť. Len ľudská duša nie vždy túži po Božom Duchu... 



Ježiš je tvoj skutok pokánia.                                              

Mt 1, 15 

„Zmeňte svoje zmýšľanie a verte Dobrej Novine.“  

Fráza "konať pokánie" sa tak hlboko vryla do kresťanského slovníka, 

až sa stala základom teologického náhľadu na Boha a pomýlenej praxe, 

kde "odčiňujeme" svoje hriechy. Z pokánia sme spravili skutok, skutok 

pokánia. Spravili sme z neho ďalší pohanský rituál, ktorým 

vylepšujeme samých seba poprípade udobrujeme nahnevaného Boha.  

Aj napriek tomu, že pokánie, gr. metanoia, nemá nič spoločné s prácou, 

skutkami, snahou. Napriek tomu, že nikto nikdy a nijak nemôže odčiniť 

svoj hriech, urobiť za neho zadosťučinenie, napraviť jeho dôsledky. 

Pokánie je zmena zmýšľania, zmena nazerania na Boha, na seba a na 

realitu spásy. Pokánie sa deje v našich mysliach a nie v našich svaloch 

duchovných či fyzických. Pokánie sa „nerobí“, pokánie sa „myslí“.  

Keď Ján ohlasoval Božie kráľovstvo, hovoril: „Zmeňte svoje 

zmýšľanie a verte Dobrej Novine“ (Mt 1, 15). Prestaňte si myslieť, že 

Boh niečo od vás za svoju lásku či spásu chce, že chce vaše obety, vaše 

dobré správanie sa podľa Desatora, vaše rituály, vaše sviatky, soboty či 

nedele. Zmeňte svoje zmýšľanie a prestaňte sa na Boha pozerať ako na 

nahnevaného sudcu. Boh vás tak miluje, že posiela Svojho Syna, aby sa 

stal jedným z vás a v Ňom vás všetkých privítal doma! Pozrite sa na 

Neho, to je dôkaz Jeho lásky k vám, Jeho bezpodmienečného prijatia, 

akceptácie. Nemusíte sa ho už báť a nikdy ste sa ho báť nemali. 

Vďaka Bohu, že po celom svete, sa ľudia kajajú a menia svoje 

zmýšľanie o Bohu, spáse a sebe. Začínajú vidieť a dôverovať 

Kristovmu dokončenému dielu, prestávajú sa spoliehať na seba a 

začínajú odpočívať v Jeho, Kristovom, diele. Začínajú vidieť, že 

Kristus je náš "skutok pokánia" raz a navždy, On je naším 

zadosťučinením Bohu i ľuďom, prestávajú veriť klamstvu, ktoré nám 

hovorí, že sme hriešnikmi a hriešnikmi stále budeme, konečne 

pokáním, zmenou zmýšľania, berú moc nad svojím životom z rúk 

hriechu a konajú podľa svojej skutočnej identity svätých a nádherných 

Božích detí. 

Aj ty dnes a každý deň nechaj k sebe prehovárať nepredstaviteľné 

dobrú, až neuveriteľne sladkú správu o tvojom prijatí Bohom a svätej 

identite Božieho súrodenca, syna. Ty nie si hriešnik a nič ti nechýba! Si 

nádherná dcéra a syn Boha, si úplný, kompletný. Keď teda zmeníš 

svoje zmýšľanie o sebe a prestaneš si myslieť, že ti niečo chýba, že si 

len úbohý hriešnik odsúdený ku každodennému hrešeniu, prestaneš sa 

ako hriešnik správať! Hriech nad tebou nemá žiadnu moc, žiaden 

legálny nárok. Je to iba klamstvo diabla, ktoré ti hovorí, že vo vnútri 

máš stále hriešne srdce, hriešnu prirodzenosť, akoby Ježiš na kríži 

nezomrel a spolu s Ním si nezomrel aj ty !  

Ježiš ale zomrel a spolu s Ním zomrelo aj tvoje hriešne „ja“ a z hrobu 

spolu s Ním si vstal ako nádherné stvorenie, v ktorom má Tvoj Otec 

veľké zaľúbenie. Tvoj Otec je do teba zaľúbený a pri každom pohľade 

na teba sa teší. Kajajme sa teda a dôverujme tejto dobrej správe!  

 


