
Liturgický program od 11. marca 2013 - do 17. marca 2013 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 

 
Pondelok 

11.3. 

Vyšná Rybnica 
16.00 -  sv. liturgia + pan. 

 

Vyšné Remety 
17.00 - sv. liturgia + moleben 

+ Gabriel, Viera  
   rod. Petrušková 
 
 

+ Alžbeta Praščaková 

Utorok 

12.3. 
Vyšné Remety 

17.00 - sv. liturgia + pan.  

 

 + Ján Mikita 

 
Streda 
13.3. 

Vyšné Remety 
17.00 –  sv. liturgia vopred   
              posvätených darov 

 

+ Juraj, Michal, Anna     
    rod. Sorokáčová 

 
 

Štvrtok 

14.3. 

Vyšné Remety 
16.00 - sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
17.00 -  sv. liturgia + moleben 

 

+ Ján Peťak 
 
 
* Marián s rod. 

 
 

Piatok 
15.3. 

Vyšné Remety 
17.00 - sv. liturgia vopred   

  posvätených darov s prípravou  
           detí na 1. sv. prijímanie 

 
+ Mária, Ján, Edita,    
   Dušan rod. Doliničová 
 

 
 
Sobota 
16.3. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  

15.00 - 15.45 -  spoveď 
 

Vyšné Remety 
15.45 - 16.45 -  spoveď 

 

* Eva, Jozef 
 

 

 
 
 
 

Nedeľa 
17.3. 

5.  pôstna nedeľa 
/zbierka na bohoslovcov/ 

 

Vyšné Remety 
9.00 - sv. liturgia 

 

Vyšná Rybnica 
10.30 - sv. liturgia 

14.00 – pomazanie chorých 
 

 
 
 
 
 

* za veriacich z farnosti 
 
 

* Ján s rod. 

 
 

 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                       

Roč.7, číslo 10.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 
 

Milostivý a milosrdný je Pán. 
 

Už v Starom zákone bol známy obraz Boha hospodára, ktorý čaká od národa 

úrodu, lebo vložil do neho veľké investície. Veď to bol ním vyvolený 

a ochraňovaný národ. Národ, ktorý pociťoval jeho vernosť a milosrdenstvo. Mal 

sa za to Bohu odvďačiť ochranou pravej viery a vernosti Zákonu. Nie vždy sa 

odvďačil, nie vždy v dejinách bol „plodný“ v podobe vernosti a poslušnosti. 

Najväčšiu investíciu Boh urobil vtedy, keď poslal na zem svojho Syna Ježiša. 

On mal narušený poriadok a vzťah s Bohom znova reštaurovať 

prostredníctvom smrti na kríži. Aby mal na tejto investícii účasť každý človek, 

založil Ježiš sviatosti, ktoré umožňujú každému, kto ich príjme, čerpať z 

veľkého bohatstva Ježišovej smrti. 

A preto už môžeme teraz rozmýšľať sami nad sebou. Otázka tejto chvíle je 

jednoznačná: ako sme využili investície, ktoré do nás Boh cez Ježiša a 

sviatosti vložil? Žijeme v atmosfére jednotlivých sviatostí, ktoré sme prijali? 

Sme úrodné alebo neúrodné figovníky? 

Dnes sú moderné umelé stromčeky. Vidíme ich v obchodoch, reštauráciách 

alebo v domácnostiach. Niekto povie: sú ako pravé. Iný povie: sú to nepravé a 

neživé stromčeky. Alebo povie: sú to gýče. Žiaľ, dnes je v móde aj umelé 

náboženstvo alebo gýčové náboženstvo. Aké je to náboženstvo? Náboženstvo, 

v ktorom jeho nositeľ neprináša žiadnu úrodu dobrých skutkov. Je to 

náboženstvo mŕtve, „zaprášené“ prachom ako umelý stromček. Náboženstvo, 

ktoré nevie prekvapiť aktivitou, silou bratskej lásky, nadšením za veci Božie. Je 



to náboženstvo naivné, v ktorom je zmes viery a povier. Náboženstvo 

nenávidiace blížneho. Náboženstvo bez prítomnosti Boha v ňom. Náboženstvo 

prežívané v ťažkých hriechoch. Náboženstvo, o ktorom sa dá naozaj povedať, 

že je to náboženstvo umelé, ktoré nikdy neprinesie žiadnu úrodu. Je to 

náboženstvo človeka, do ktorého Boh zbytočne investoval. O takom 

náboženstve nikto nepovie, že je ako pravé. 

Preto je dôležitá aj druhá otázka : dokedy ešte bude Boh čakať, kedy 

„zarodíme“? Sv. Pavol v Liste Galaťanom spomína takéto konkrétne ovocie: 

láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, miernosť, zdržanlivosť 

(5, 22). Môžeme povedať, že je to „ovocie“, ktoré sa „urodilo“ aj na našom 

živote? Ak nie, dokedy chceme skúšať Božiu trpezlivosť? Čakáme, kedy Boh 

povie našej smrti: zober ho, načo zbytočne využíva zem? Aby potom aj na nás 

neplatili ironické slová, že tým, že zomrieme, urobíme pre svet viac dobra, ako 

za celý život. 

Stratené investície prinášajú vždy sklamanie. Prinášajú sklamanie aj Bohu. 

Predovšetkým však prinášajú sklamanie tomu, kto ich nechcel využiť. Dajme si 

dnes úprimné predsavzatie žiť tak, aby sme raz mohli v duchu slov sv. Pavla 

povedať: investícia Božia nebola vo mne nadarmo. 

 
 

Bol skúšaný vo všetkom 

„Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej: “Neplač!”“                                   

Lk 7,13 

Priateľ môj, niet skúšky, ťažkosti či výzvy, pred ktorou dnes stojíš, s ktorou by 

sa nemohol Ježiš stotožniť. Hneď na začiatku skúšky, priamo tam a vtedy, je 

Ježiš s nami v našej slabosti, pretože „Bol skúšaný vo všetkom“ (Hebr 4,15).  

Ježišov súcit je rovnaký, ako cítil k vdove, keď uvidel mŕtve telo jej jediného 

syna, ktoré niesli cez mestskú bránu von, aby ho pochovali (Lk 7,11-15). Prežiť 

svoje dieťa hneď potom, ako jej zomrel manžel, muselo byť nepredstaviteľne 

ťažké. Zostala sama, bez lásky a bez nikoho, kto by jej pomáhal kráčať 

životom. Keď ju Ježiš uvidel, pohnutý súcitom k nej pristúpil a povedal, 

„Neplač.“  

Dnes by niektorí kresťania povedali čosi úplne iné. „Pozri, sestra, to, čo sa 

stalo, je hrozné. Niečo nie je v poriadku. Zomrel ti manžel aj syn, musíš prísť 

na to, prečo. Musíš sa spýtať Boha, čo to je, možno nejaký hriech, čo si 

spáchala a z ktorého je potrebné sa kajať. Možno nejaká kliatba, ktorú je 

potrebné zlomiť.“ 

Nie je krásne, že Ježiš vdove nepriniesol viac zmätku ani odsúdenia? 

Rozprestrel nad ňou svoj súcit a povedal jej, „Neplač.“ Ten istý Ježiš v 

podobných situáciách k tebe prichádza aj dnes a hovorí „Neplač.“ 

Ježišov súcit sa nezastavuje pri neurčitej ľútosti. Nehovorí „Ach, to mi je ľúto, 

čo sa stalo …“Nie. Jeho súcit ho pohýna k tomu, aby vykonal v jej živote 

zázrak a rovnaký zázrak chce vykonať aj pre teba. „Neplač,“ hovorí ti. A potom 

syna vdovy vzkriesil z mŕtvych! 

Milovaný, odpočívaj v pravde, že Ten, ktorý sedí po Otcovej pravici pozná, vie 

a dokáže súcitiť so všetkým, čo prežívaš. So slabosťami, s bolesťou. On ju 

nikdy nezapríčinil, nikdy nebol príčinou tvojho utrpenia, aby z teba urobil 

silnejšieho, hrdinskejšieho, mocnejšieho kresťana, či aby v tebe cez utrpenie 

azda objavil niečo skutočne dobré , ako niektorí kazatelia kážu. Nie. On 

nezosiela na ľudí utrpenie. On s tebou v utrpení súcití a do každej takejto 

situácie prináša zázrak a obracia veci na dobré! 



 


