
Liturgický program od 16. decembra – do 22. decembra 2013 

Deň Čas a miesto Úmysel 
 

 

Pondelok 

16.12. 

Vyšná Rybnica 

16.00 - sv. liturgia  
 

Vyšné Remety 

17.00 - sv. liturgia  

 

+ Štefan, Ján 
 

+ Michal, Mária  

   rod. Geľatičová 
 

Utorok 

17.12. 

Vyšné Remety 

17.30 - sv. liturgia s prípravou  

         detí na 1. sv. prijímanie 

 
 

+ Alena Záhorčáková 

Streda 

18.12. 

Vyšná Rybnica 

18.00 - sv. liturgia  

 

+ Michal Streňo 

Štvrtok 

19.12. 

Vyšné Remety 

17.30 - sv. liturgia + moleben 

 

+ Dušan 

 

 

Piatok 

20.12. 

Vyšná Rybnica 

16.30 - sv. liturgia  
 

Vyšné Remety 

17.30 - sv. liturgia + meleben 

 

 

 

+ Ján, Zuzana  

    rod. Jakubová 
 

Sobota 

21.12. 

 

Vyšné Remety 

11.00 – krst 

 

 

 
 

 

 
 

 

Nedeľa 

22.12. 

 

 Nedeľa svätých otcov 
/ mesačná zbierka na chrám/ 

 

Vyšné Remety 

9.00 - sv. liturgia   

13.00 - 14.00 -  sv. spoveď 
 

Vyšná Rybnica 

10.30 - sv. liturgia  

14.00 -14.45 -   sv. spoveď 

 

 
 

 
 

 
 

* za veriacich z farnosti 
 

 

 
 

* Ján s rod. 

 

 

 

POKOJ VÁM  

______________________________________________________                                                                            

Roč.7, číslo 46.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

 

Ovocie filipovky závisí od našej aktivity. 

 

K príprave na vianoce právom patrí pokánie. Prijať Ježiša za svojho Pána si 

vyžaduje celkovú zmenu nášho zmýšľania a života vôbec. Obrátenie je zmena 

celkového myslenia, cítenia, chcenia a konania. Boh chce náš nový život, nielen 

nové zmýšľanie.  

Slová „lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo“ upozorňujú na úplné obrátenie ako 

predpoklad vstupu do Božieho kráľovstva. Obrazne povedané: Keď niekto hodí 

topiacemu sa záchranný pás a on po ňom siahne a celou silou ho pevne uchytí, 

nemôže povedať, ja som sa zachránil, ale musí povedať, bol som zachránený. 

Teda byť zachránený je dar. Filipovka bez pokánia, bez zmeny života môže byť 

ako premárnená príležitosť zachrániť sa. Na stretnutie s Ježišom sa treba 

pripraviť.  

Filipovka je vážna doba, práve pre vzťah k pokániu. Aj keď Filipovka trvá krátko, 

je však dostatočne dlhá na to, aby sme urobili, čo sme povinní urobiť. Ľudské 

návyky, zvyky stávajú sa nebezpečenstvom. Nákupy, darčeky, zhon pred koncom 

občianskeho roka veľmi často a rýchlo pomýlia, zvedú a podstatné unikne. Preto 

často cez sviatky počuť vzdych, aby bolo už po nich. Preto sviatky sú neraz pre 

niekoho aj nudné a dá sa zažiť počas nich aj sklamanie, neuspokojenie, pretože 

sa očakávalo to, na čo sa nepripravovalo. Nedostatočná príprava spočíva aj v 

tom, že pokánie bolo podcenené. 

  



NIKDY NEMÁM ČAS... 

Fikcia? Skôr skutočnosť... posúďte sami... Satan zvolal celosvetový kongres 

démonov a v úvodnom prejave povedal: "Naša situácia sa zdá byť prekérna. 

Ľudia si nastavali množstvo kostolov a chrámov aby mali kam pred nami utiekať. 

Majú tiež veľa múdrych kníh, niektoré z nich aj sväté, a dokážu z nich poznávať 

pravdivé a zmysluplné cesty pre svoj život. My tomu nedokážeme zabrániť! Naša 

vec sa zdá byť stratená... " „Čo teda máme robiť?“ Volali démoni. „Nebráňte im v 

tom, čomu zabrániť nedokážete, ale pripravte ich o čas, “ pokračoval Satan, „tak, 

aby jednoducho nemali čas na podstatné veci. Snažte sa, aby boli stále 

zaneprázdnení nedôležitými prkotinami. Vymyslite veľa možností ako zamestnať 

ich myslenie. Pokúšajte ich, aby utrácali a požičiavali si peniaze, aby kvôli tomu v 

práci trávili viac a viac času, aby pracovali aj sedem dní v týždni a najmenej 

dvanásť hodín denne, a to všetko preto, aby si mohli kupovať zbytočnosti. 

Pridajte im k tomu vedomie vlastnej dôležitosti a nenahraditeľnosti - hovorte im : 

“Kto to zachráni, keď nie ty? Nikto to nedokáže tak dobre urobiť ako ty!“ A budú 

pracovať ešte viac a o pracovných veciach budú premýšľať vo dne i v noci. 

Zabráňte im tráviť čas s partnermi, zabráňte im venovať sa deťom. Ich rodiny sa 

rozpadnú a ich domovy prestanú byť útočiskom pred pracovným zhonom. Lákajte 

ich, aby mali doma stále pustené rádio, televíziu alebo počítač. Dohliadnite, aby v 

každom obchode a v každej reštaurácii stále vyhrávala hudba. Núťte ich, aby si v 

každú voľnú chvíľu strkali slúchadlá do uší a ohlušovali si hlavy, aby si aj na 

cestách v aute stále niečo hlučného púšťali. Dbajte, aby mali po ruke vždy 

množstvo časopisov a novín. Dvadsať štyri hodín denne na nich útočte 

zbytočnými a hlúpymi správami. Okolo ciest nastavte billboardy, aby ich 

vyrušovali pri riadení. Ich schránky naplňte reklamami, katalógmi, ponukami zliav 

a služieb zdarma. V časopisoch a v televízii im stále ukazujte štíhle modelky a 

svalnaté modely, aby začali veriť, že toto je "IN". Postarajte sa, aby boli každý 

večer tak unavení, aby sa nemohli milovať. Veďte ich k tomu, aby aj pri 

odpočinku boli nezriadení, aby sa z ciest a z rekreáciou vracali vyčerpaní. Bráňte 

im chodiť do prírody, vymýšľajte pre nich veľa možností “aktívneho“ odpočinku v 

zábavných parkoch, v multikinách a v hľadiskách štadiónov. Hlavne ich ale stále 

a bez oddychu zamestnávajte! To im úplne zabráni počuť hlas múdrosti, ktorý je 

tichý a nevtieravý. " Démoni sa po Satanovej prejave rozleteli po svete a od tej 

chvíle horlivo pracujú presne podľa šéfových inštrukcií. "Aby maliar, huslista, 

alebo sochár zanechal v tomto svete stopu, potrebuje nástroj. Démoni svet 

dokázali poznačiť bez nich. Všetko tu našli. V ľuďoch" 

 

Vtipy 
Otec je sám doma so synčekom: Peťko, čo robíš? 

- Papám sekundové lepidielko. Čo?!  Hmmm hmm hmm... 

 

Mama kričí na malú Vierku, ktorá sa pri jedení zababrala: 

- Ty si ale prasiatko! Vieš vôbec, čo je to prasiatko? Áno. Dieťa veľkej svine. 

 

Príde malý vnúčik k babičke a vraví: ”Babička, kúp mi horský bicykel.” 

Babička odpovie: ”Ale Petrík, kde na to vezmem, veď z dôchodku sotva vyžijem. 

Poďme sa radšej na niečo zahrať.” ”Tak sa poďme hrať na dedka a babičku.” 

”Dobre. Ale ja budem babka.” súhlasí babka. A tak ”dedko” vraví: 

”Babka, ľahni si do postele.”  ”Ale dedko, čo blázniš?” 

”Keď vravím ľahni si, tak si ľahni!” Babka si ľahne do postele a vnúčik vraví: 

”No, poležala si si babka? Tak teraz vstávaj a choď kúpiť vnukovi bicykel!” 

 


