
Liturgický program od 6. marca 2017 - do 12. marca 2017 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 

Pondelok 
6.3. 

 

Vyšná Rybnica 
16.00 - sv. liturgia  

Vyšné Remety 
17.00 -  sv. liturgia + moleben 

+ Anna Gejgušová 
 
 
 

+ Alžbeta Kondžurová 
 

Utorok 

7.3. 

Vyšné Remety 
17.00 -  sv. liturgia + kajúci 

kánon 

 

+ Pavol, Anna, Jozef,  
  Anna rod. Truchlyová 

 

Streda 
8.3. 

Vyšné Remety 
17.00 - liturgia vopred   

                 posvätených darov 

 

+ Štefan, Ján, Anna 
   rod. Kincelová 

 
 
 

Štvrok 

9.3. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
17.00 - sv. liturgia + krížová 

cesta detí 

 
 
 
+ Ján, Ján  
   rod. Hamorská 

 
 
 

Piatok 
10.3. 

 

Vyšná Rybnica 
16.00 - sv. liturgia 

 

Vyšné Remety 
17.00 - liturgia vopred 

        posvätených darov 

 

+ Michal 
 
 
 

+ Eduard Mihaľo 
 
 
 
 

Sobota 
11.3. 

1. Zádušná sobota 
Vyšné Remety 

9.00 – sv. liturgia + pan. 
 

Vyšná Rybnica 
10.30 - sv. liturgia + pan. 

 
 
+ za zosnulých 
 
+ za zosnulých 

 
 
 

Nedeľa 
12.3. 

2. pôstna nedeľa 
/Zbierka na charitu/ 

 

Vyšné Remety 
9.00 - sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
10.30 – sv. liturgia  

 
  
 
 
 
 

*za veriacich z farnosti 
 
 

*Gabriel 

POKOJ VÁM  
____________________________________________________________                                                                          
Roč.11. číslo 10.                                   Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

 

Katechéza Svätého Otca Františka na začiatok 
pôstu. 

 

V tento deň, vstupujeme do liturgického obdobia Pôstu. A pretože máme cyklus 

katechéz o kresťanskej nádeji, dnes by som vám chcel predstaviť Pôst ako cestu 

nádeje. V skutočnosti je táto perspektíva zrejmá, ak pomyslíme na to, že Veľký 
pôst bol v Cirkvi ustanovený ako čas prípravy na Veľkú noc, a teda všetok 
zmysel tohto obdobia štyridsiatich dní preberá svetlo veľkonočného tajomstva, ku 
ktorému je nasmerované. 
Môžeme si predstaviť Zmŕtvychvstalého Pána, ktorý nás volá vyjsť z našich 
temnôt a my sa vydávame na cestu smerom k nemu, ktorý je Svetlom. A Pôst je 
cestou k zmŕtvychvstalému Ježišovi, je obdobím pokánia, aj umŕtvovania, avšak 
nie samoúčelného, ale  zameraného na to, aby sme vstali z mŕtvych s Kristom, 
obnovili našu krstnú identitu, čiže znova sa narodili „zhora“, z lásky Boha (porov. 
Jn 3,3). Preto je Pôstne obdobie svojou prirodzenosťou časom nádeje. 
Aby sme lepšie pochopili, čo to znamená, musíme si to spojiť so základnou 
skúsenosťou exodu Izraelitov z Egypta, prerozprávanou v Biblii rovnomennou 
knihou: Exodus. Východiskovým bodom je otrocký stav v Egypte, útlak, nútené 
práce. Avšak Pán nezabudol na svoj ľud a na svoj prísľub: povoláva Mojžiša 
a silným ramenom necháva Izraelitov vyjsť z Egypta a vedie ich cez púšť 
smerom k Zemi slobody. 
Počas tejto cesty z otroctva ku slobode Pán dáva Izraelitom zákon, aby ich naučil 
milovať jeho, jediného Pána a milovať sa medzi sebou navzájom ako bratia. 
Písmo ukazuje, že exodus je dlhý a plný súženia: symbolicky trvá 40 rokov, čiže 
dobu života jednej generácie. Generácie, ktorá je tvárou v tvár skúškam na ceste 



vždy pokúšaná oplakávať Egypt a vrátiť sa späť. Aj my všetci poznáme 
pokušenie vrátiť sa späť, poznáme to všetci. 
Avšak Pán zostáva verný a ten úbohý ľud vedený Mojžišom prichádza 
k Zasľúbenej zemi. Celá táto cesta je uskutočnená v nádeji: v nádeji na 
dosiahnutie zeme a práve v tomto zmysle je „exodom“, vyjdením z otroctva 
ku slobode. A týchto 40 dní je aj pre všetkých nás vyjdením z otroctva, z hriechu, 
ku slobode, ku stretnutiu so Zmŕtvychvstalým Kristom. Každý krok, každá 
námaha, každá skúška, každý pád a každé nové začatie, všetko má zmysel 
jedine v rámci plánu spásy Boha, ktorý chce pre svoj ľud život a nie smrť, radosť 
a nie bolesť. 
Ježišova Veľká noc je jeho exodom, ktorým nám otvoril cestu, aby sme dosiahli 
plný, večný a blažený život. Preto, aby otvoril túto cestu, tento prechod, Ježiš sa 
musel vzdať svojej slávy, pokoriť sa, stať sa poslušným až na smrť, a to na smrť 
na kríži. Otvoriť nám cestu k večnému životu ho stálo všetku jeho krv a vďaka 
nemu sme zachránení od otroctva hriechu. 
Avšak toto neznamená, že on všetko urobil a my tak nemusíme urobiť nič, že on 
prešiel krížom, a my „pôjdeme do raja na koči“. Nie je to tak. Naša spása je 
istotne jeho darom, avšak keďže je príbehom lásky, žiada si naše „áno“ a našu 
účasť na jeho láske, ako nám ukazuje naša Matka Mária a po nej všetci svätí.  
Veľký pôst žije z tejto dynamiky: Kristus nás so svojím exodom predchádza a my 
prechádzame púšťou vďaka nemu a nasledujúc ho. On je pre nás pokúšaný 
a pre nás zvíťazil nad Pokušiteľom, ale aj my musíme spolu s ním čeliť 
pokušeniam a prekonávať ich. On nám dáva živú vodu svojho Ducha, našou 
úlohou je načrieť do jej žriedla a piť, vo sviatostiach, v modlitbe, v adorácii. On je 
svetlom víťaziacim nad temnotami, a od nás sa žiada živiť plamienok, ktorý nám 
bol zverený v deň nášho krstu.    

V tomto zmysle je Pôstne obdobie «sviatostným znakom nášho obrátenia». Ten, 
kto je na ceste Pôstu, je vždy na ceste obrátenia. Pôstne obdobie je sviatostným 
znakom našej cesty z otroctva ku slobode, ktorú je vždy treba obnovovať. Je to 
istotne náročná cesta, ako je aj správne, lebo láska je náročná, avšak je to cesta 
plná nádeje. 
Ba povedal by som ešte viac: pôstny exodus je cestou, na ktorej sa samotná 
nádej formuje. Námaha prejsť púšťou – všetky tie skúšky, pokušenia, ilúzie, 
fatamorgány... –, toto všetko slúži pre sformovanie mocnej, pevnej nádeje, podľa 
vzoru nádeje Panny Márie, ktorá uprostred temnôt utrpenia a smrti svojho Syna 
aj naďalej verila a dúfala v jeho zmŕtvychvstanie, vo víťazstvo Božej lásky. 
So srdcom otvoreným pre tento horizont vstúpme  do Pôstneho obdobia. Cítiac 
sa ako súčasť svätého Božieho ľudu začnime túto cestu nádeje s radosťou. 

Svätý Bazil Veľký o pôste: 

„Pôst posilňuje modlitbu. Stáva sa krídlom na ceste k nebesám. Je matkou 
zdravia, vychovávateľom synovstva, ozdobou staroby. Je spolucestovateľom 
cestujúcich a bezpečnosťou spolubývajúcich. Muž vôbec nepochybuje o 
manželskej vernosti svojej manželky, keď ju vidí postiť sa. Žena nehynie 
žiarlivosťou, keď vidí svojho muža postiť sa. Komu kedy pôst uškodil? Prepočítaj 
si ekonomickú situáciu svojho domu v jeden deň pôstu. Prepočítaj si ju aj v 
obyčajný deň. Ľahko zistíš, aký zisk ti prináša pôst."                                      „Pôst 
však neobmedzuj len na diétu. Ozajstný pôst nie je len zdržiavanie sa rôznych 
jedál, ale odcudzenie sa vášňam a hriechom, aby si nikomu nekrivdil, aby si 
odpustil svojmu blížnemu, ak ti spôsobil zármutok, ak ti vykonal zlo, ak ti je dlžný. 
V opačnom prípade neješ mäso, ale samotného brata. Nepiješ, ale zosmiešňuješ 
svojho blížneho." 
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