
Liturgický program od 1. apríla 2013 - do 7. apríla 2013 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 

 
 
 
Pondelok 

1.4. 

Veľkonočný Pondelok 
/Prikázaný sviatok/ 

 

Vyšné Remety 
9.00 - sv. liturgia 

 

Vyšná Rybnica 
10.30 - sv. liturgia  

 
 

  
 

* za veriacich z farnosti 
 
 

* Gabriela 

 

Utorok 

2.4. 

 

Vyšné Remety 
17.00 - sv. liturgia + pan. 

 
 

 + Anna Mackulinová 

 

Streda 
3.4. 

Vyšná Rybnica 
16.00 – sv. spoveď 

17.00 -  sv. liturgia + euch. pob. 

 
 

+ Ružena Streňová 

Štvrtok 

4.4. 
Vyšné Remety 

16.00 – sv. spoveď 
17.30 -  sv. liturgia + euch. pob. 

 

 
+ Mária Záhorčaková 

 
 
 
 

Piatok 
5.4. 

 
 

1. piatok v mesiaci 
 

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 
6.4. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  

 

* Martina, Milan s rod. 

 
 
 
 
 

Nedeľa 
7.4. 

 

2. nedeľa po Pasche –  
o Tomášovi  

 

Vyšné Remety 
8.30 - sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
10.00 - sv. liturgia  

 

 
 
 
 
 
 

* Zdena 
 
 

 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                            

Roč.7, číslo 13.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

 

„Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša je 

vždy s Vami a medzi Vami!“ 

                                          (Matka Tereza z Kalkaty) 
 
Vo svetle tohto radostného posolstva nech je 

slávenie Veľkej noci pre Vás prameňom nádeje, 

radosti a pokoja.  Zo srdca želá  

                                                  o. Michal s rodinou 

 

ΧРΪСТÓСЪ  BOCKPÉCE! 
 

 



Toto je deň ktorý učinil Pán, veseľme a radujme 

sa z neho! 

Po pôstnom období nadišiel deň, v ktorom sa spoločne radujeme a oslavujeme 

Ježišovo zmŕtvychvstanie. V evanjeliu sme počuli slová: „Potom vošiel aj druhý 

učeník, ktorý prišiel k hrobu prvý i videl a uveril. Doteraz totiž ešte nevedeli, že 

podľa Písma má vstať z mŕtvych.“ 

Možno niektorým z nás je ťažko pochopiť to, že aj napriek tomu, že apoštoli tak 

dlho prebývali s Ježišom, boli s ním každý deň, predsa veľa nepochopili a 

nerozumeli tomu, čo im Ježiš rozprával a čo konal. Pochopili až vtedy, keď 

uvideli prázdny hrob a rozpamätali sa na slová, ktoré im rozprával. Keby Ježiš 

Kristus nevstal z mŕtvych, Jeho život a skutky by boli nepochopiteľné. Až 

zmŕtvychvstanie dáva zmysel a vysvetľuje všetko, čo Kristus učil a žil. Keby 

nebolo zmŕtvychvstania, márna a zbytočná by bola naša viera. Ľudia potrebujú 

nádej, zmŕtvychvstanie je nádej. Nádej, ktorá umocňuje vieru a násobí lásku. A 

preto radujme sa z celého srdca, lebo Kristus skutočne vstal z mŕtvych. Smrť 

predsa nemohla poraziť Toho, ktorý žije večne. Preto prišiel na zem a vstal z 

mŕtvych, aby nám priniesol vykúpenie a ukázal nám, že aj my vstaneme z 

mŕtvych a budeme žiť vo večnej radosti spolu s Ním. Skrze svoje 

zmŕtvychvstanie priniesol celému svetu nádej na lepší zajtrajšok. Ježiš Kristus 

potrebuje svedkov zmŕtvychvstania. Potrebuje teba aj mňa. 

Raz som videl jeden americký film, ktorý opisoval, ako sa jeden archeológ 

rozhodol, že zistí, ako to bolo s Ježišom Kristom, že nájde jeho hrob. Film 

ukazuje, ako našiel hrob, ktorý zodpovedal miestu a polohe, ako je to 

opisované v evanjeliu. Je tam ale jeden rozdiel, že hrob nie je prázdny. Sú tam 

pozostatky človeka, muža v strednom veku, ktoré majú približne 2000 rokov. 

Tieto pozostatky majú na sebe znaky ukrižovania. Tento objav viedol 

archeológa k tomu, že vyhlásil: našiel som hrob Ježiša Krista a to znamená, že 

Kristus nevstal z mŕtvych a celé kresťanstvo je jedným veľkým omylom. 

V ďalšej časti filmu je ukázaná reakcia celého sveta na túto informáciu. 

Zhasínajú večné svetlá v kostoloch. Kňazi odchádzajú z farností. Kostoly sa 

menia na sklady. Záver filmu je pre diváka prekvapujúci. Na scénu prichádza 

režisér filmu a vysvetľuje. Takto by asi vyzeral svet, keby Ježiš Kristus nevstal 

z mŕtvych. Túto udalosť som si vymyslel preto, aby som vám ukázal, ako ťažko 

je žiť bez viery. Režisér zakončil slovami: „ Prosím vás, porozmýšľajte o tom!“ 

Radujme sa, lebo Kristus naozaj vstal z mŕtvych. Veď povedal o sebe: „Ja som 

vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť aj keď umrie“ (Jn 11,25). 

Vzkriesený Ježiš Kristus je tu medzi nami a dáva nám istotu, že tak, ako On 

porazil zlo a smrť, tak aj my prekonáme zlo a smrť, ale len vtedy, keď otvoríme 

pre Neho svoje srdcia a pozveme Ho do svojho života. Ohlasujme, že Kristus 

žije, že láska je silnejšia ako nenávisť. A preto radujme sa z celého srdca a 

ohlasujme, že Kristus naozaj vstal z mŕtvych. 

 



 


