
Liturgický program od 2. februára 2015 – do 8. februára 2015 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 
 
 

Pondelok 
2.2. 

Stretnutie Pána 
/Požehnanie sviec/ 
Vyšná Rybnica 

17.00 - sv. liturgia + myrovanie 
Vyšné Remety 

18.30 -  sv. liturgia + myrovanie 

 
 

 
 

* Bohuznáma rod. 
 
 

* Mária s rod. 
Utorok 

3.2. 
Vyšná Rybnica 

8.00 -  sv. liturgia  
 

 
 

Streda 
4.2. 

Vyšná Rybnica 
16.00 - sv. liturgia 

Vyšné Remety 
17.00 -  sv. liturgia s prípravou    

       detí na 1. sv.prijímanie 

 

+ Anna 
 
 
 

+ Alžbeta Lazúrová 

 

Štvrtok 

5.2. 

Vyšné Remety 
16.00 – sv. spoveď 

17.00 -  sv. liturgia + euch. pob. 

 

+ Ján, Ján, Alžbeta 
   rod. Mackulinová 

 
 
 

 

Piatok 
6.2. 

1. Piatok v mesiaci 
Vyšná Rybnica 

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

Vyšné Remety 
17.15 -  sv. liturgia 

 

 
 

* za členov sv. ruženca 
 
 

* za členov sv. ruženca 
 
 

Sobota 
7.2. 

1. zádušná sobota 
Vyšné Remety 

8.30 -  sv. liturgia + pan. 
16.00 – sobáš so sv. liturgiou 
 

Vyšná Rybnica 
10.00 - sv. liturgia + pan  

 
 
 

+ za zosnulých 
 
 
 

+ za zosnulých 
 
 
 

Nedeľa 
8.2. 

Mäsopôstna nedeľa 

Vyšné Remety 
9.00 - sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
10.30 - sv. liturgia  

 
 
 

* za veriacich z farnosti 
 
 

* Pavol 

POKOJ VÁM  

_________________________________________________________                                                                    

Roč.9, číslo 5.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

 

REFERENDUM 

 

3 X ÁNO 

PRE DETI A RODINU 

 

 

 

7. FEBRUÁR 2015 

 



 

Arcibiskup Cyril Vasiľ: Podporou referenda 

Cirkev plní svoje poslanie 

Interpretovať referendum ako útok na homosexuálnu menšinu je úmyselným 

zavádzaním. Je to akoby povedať, že v geometrii zadefinovanie trojuholníka je 

útokom na obdĺžniky, že napríklad jasné označenie a odlíšenie toho výrobku, 

ktorý má právo nazývať sa tokajským vínom, je útokom na výrobcov 

čučoriedkového džúsu alebo akýchkoľvek iných nápojov, ktoré nemajú 

a nebudú mať právo nazývať sa tokajským vínom. Rovnako nestačí, že je niečo 

lepkavé a sladké, aby sa to nazývalo „včelí med“ a využívalo napríklad štátne 

subvencie na rozvoj včelárstva; ani nikto nepovažuje zadefinovanie olivového 

oleja ako výrobku vyrobeného z olív za diskriminačný útok na predajcov 

motorového oleja vyrobeného z ropy, hoci sa im tým nepriamo zakazuje, aby na 

svoj výrobok písali „olivový olej“ a na základe toho sa dožadovali podpory 

z európskych fondov určených na rozvoj pestovania olív a produkciu olivového 

oleja.  

V čom by mal spočívať útok na homosexuálov, prostredníctvom referenda – to si 

už nedokážem predstaviť ani s veľkou dávkou fantázie. 

 

 

 

Ste tiež členom Cirkvi. Ak by ste mali dať svoje vlastné stanovisko, prečo 

ísť podporiť referendum, čo by ste povedali? 

Pretože je to moje ústavou zaručené právo. Pretože je to požiadavka zdravého 

rozumu. Pretože „dnes“ ešte mám možnosť povedať, že 2 + 2 = 4, ale keď to 

dnes nepoviem, lebo sa mi to zdá také samozrejmé, že mi to nestojí za námahu, 

aby som sa 7. februára zdvihol z kresla, obliekol si kabát a čiapku a zašiel do 

volebnej miestnosti, kde sa bude o tejto „samozrejmej“ veci konať referendum, 

tak sa mi ľahko môže stať, že „zajtra či pozajtra“ už to nebudem smieť povedať, 

ba ani si to myslieť, pretože sa medzičasom vytvorí spoločenský úzus, pravidlo 

a zákon, ktoré vyjadrenie, že 2 + 2 = 4, označia za diskrimináciu voči ostatným 

číslam s trestnoprávnymi dôsledkami.  

                                                                                   /zdroj: Katolícke noviny/ 

 


