
Liturgický program od 6. januára 2014 – do 12. januára 2014 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 
 
 
 
 

Pondelok 
6.1. 

 

Bohozjavenie Pána 
/Prikázaný sviatok, myrovanie/ 

 

Vyšné Remety 
8.30 - sv. liturgia + veľké 

svätenie vody   
13.00 – svätenie domov 

 

Vyšná Rybnica 
10.30 - sv. liturgia  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
* za veriacich z farnosti 

 

Utorok 

7.1. 

 

Vyšné Remety 
17.30 -  sv. liturgia + pan. 

 

+ Pavol a ostatní 
   z rod. Sirakovej 

 

Streda 
8.1. 

 

Vyšná Rybnica 
17.00 - sv. liturgia  

 
 

+ Michal Peťak 
 

Štvrtok 

9.1. 

 

Vyšná Rybnica 
17.00 - sv. liturgia + pan. 

 
+ Anna Šabaková 

 

Piatok 
10.1. 

 

Vyšné Remety 
17.30 - sv. liturgia  

 
 

+ Ján, Ján 
 

Sobota 
11.1. 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia 

 

+ Michal, Michal, Anna        
   rod. Streňová 

 
 
 
 
 

Nedeľa 
12.1. 

 

Nedeľa po Bohozjavení 
 

Vyšné Remety 
9.00 - sv. liturgia   

 

Vyšná Rybnica 
10.30 - sv. liturgia  

13.00 – svätenie domov 
 

 
 
 
 
 

* za veriacich z farnosti 
 
 

* Ján s rod. 

 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                            
Roč.8, číslo 1.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

Úplne sa oddať Pánovi 

Ľudská sloboda je teda až taká veľká - môže posúvať Boha z miesta na miesto, 
zo srdca von na perifériu Babylonu a opačne. Takto sa oddať dokáže iba Boh. Je 
to božský skutok. Toto nedokážu ani najvyšší politici, ani generálni riaditelia, ani 
manažéri. Chcelo by to vrátiť Bohu toto jeho vydanie sa nám. Aj keď človek je 
voči Bohu niečo ako horčičné zrnko voči vesmíru, ale predsa. Vrátiť Bohu jeho 
totálne oddanie svojim totálnym oddaním sa jemu.  
Tento pokus sme už začali práve svojím krstom. Podpísali sme zmluvu               s 
Bohom, že to chceme urobiť. Často si však môžeme položiť otázku: „Ako?“ Čo to 
znamená úplne sa oddať Pánovi? Nie je to iba starý slogan, fráza, ktorú zopárkrát 
odtiaľ počujeme? Takže, úplne sa oddať Pánovi znamená položiť sa mu do dlaní, 
zabudnúť na skutky, po ktorých si môžeme povedať, že si vydobýjame svätosť 
sami, pretože to Boh nás robí svätými, nie sami sa nimi stávame.  
Ďalej - modliť sa, hľadať Pánovu vôľu a pretláčať ju namiesto svojej. A ďalej - 
prijímať ľudí ako svojich bratov, lebo Stvoriteľ sveta žobre o hrnček mlieka aj 
dnes - vo Ferovi, ktorý sedí vedľa v lavici, v kolegovi pri vedľajšom sústruhu,       v 
predavačke v potravinách na Hlavnej a v šiestich miliardách ďalších sestier a 
bratov. Je to ťažké. Nie je to ako vykopať jamu, ktorá je za pol dňa hotová. Ide  o 
proces odteraz až do konca tohto nášho zemského „pochodu“. Toto je skutočne 
jediný program života. Iný program neexistuje. Je to ťažké, zdá sa až 
neuskutočniteľné, ale netreba sa báť, Boh to „vybaví“ za nás prostredníctvom 
toho, ktorý zostúpil na Ježiša v podobe holubice. 
 



BOHOZJAVENIE PÁNA 

6. január 

V gréckakatolíckej Cirkvi sa oslavuje šiesteho januára sviatok Svätého 
Bohozjavenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Podľa tradície v 
tridsiatom roku svojho života, pred svojím verejným účinkovaním, prijal Ježiš 
krst od Jána v rieke Jordán. Svätý Duch zostúpil na neho v podobe holubice a 
Boh Otec vydal o ňom svedectvo „Toto je môj milovaný Syn , v ktorom mám 
zaľúbenie. V dávnych časoch sa v tento sviatok završovalo obdobie, kedy sa 
katechumeni krstom stavali členmi apoštolskej Cirkvi. Sviatok Bohojozjavenia 
patrí medzi najstaršie sviatky Východnej Cirkvi. Počiatky jeho slávenia siahajú 
do obdobia konca druhého storočia a začiatkom tretieho. Apoštolské 
ustanovenia zo štvrtého storočia pre tento sviatok hovoria. Nech sviatok 
Bohozjavenia slávia všetci kresťania, lebo v tento deň sa zjavilo Kristovo 
Božstvo, o ktorom svedčí Otec pri krste a Svätý Duch naň poukazuje zostupujúc 
v podobe holubice. Na Západe sa tento sviatok začína sláviť okolo roku 361n.l. 
(svätí otcovia a kazatelia postupom času začali nahradzovať tento sviatok 
pripomienkou Poklony troch mudrcov, preto sa stalo, že sviatok Bohozjavenia 
preniesli na 13 januára) 

Augustín vo štvrtom storočí píše, že sviatok Bohozjavenia pochádza 
z východnej cirkvi. Ján Kasianus, Augustínov súčasník, pre egyptskú cirkev 
dosvedčuje, že tento východný sviatok má dvojitý obsah: Pánov krst a jeho 
telesné narodenie. 

Cyperský metropolita Epifanios Salamis (ca. 310-320 - 403) menuje pre 
dnešný sviatok motívy Narodenia, Príchodu troch mudrcov, a  aj svadby v Káne 
Galilejskej. 

Pútnička Aetheria zasa pre jeruzalemskú cirkev uvádza Narodenie Pána ako 
jediný obsah Bohozjavenia. Takisto opisujú dnešný sviatok aj Efrém Sýrsky a do 
roku 386 aj Ján Zlatoústy. 

Keď už koncom štvrtého storočia rímsky sviatok Narodenia Pána, slávený 25. 
decembra, sa z Antiochie rozšíril do celého východu, došlo k rozdeleniu motívov 
pôvodnej oslavy. Oslava Narodenia Pána a príchodu Troch mudrcov sa začala 
sláviť 25. decembra, kým Oslava Ježišovho krstu ostala 6. januára. 

Podľa často spomínanej hypotézy pôvodom dnešného sviatku Bohozjavenia, 
bola pravdepodobne transformácia pohanského sviatku z Alexandrie, ktorý sa 
slávil v noci z 5. na 6. januára. Bol oslavou stelesnenia termínu času a večnosti, 
božstva Aiona, z panny Kore. 

Takisto pohanský sviatok Dionýzovho zázraku zo 6. januára, pri ktorom sa 
voda premenila na víno, viedol v kresťanstve k spomienke na Zázrak v Káne 
Galilejskej a Pánovho krstu. 

Posvätenie vody v predvečer sviatku počas vigílie tvorí vo východných 
cirkvách pevnú súčasť liturgie Bohozjavenia. Má svoj pôvod v oslave Ježišovho 
krstu. 

V histórií slávenia tohto sviatku môžme sledovať tri obdobia : 

1. V 3. storočí sa zlučuje sviatok Bohozjavenia, Poklony troch mudrcov a    

    Zázraku v Káne Galilejskej. 

2. V  4. stročí Narodenie Pána zaujme prvé miesto. 

3. Koncom 4. stroročia sa sviatok Bohozjavenie oddeľuje od Narodenia Pána  

    a Poklony Troch Mudrcov a presúvajú sa na 6. januára. 
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