
 Liturgický program od 20. marca 2017 - do 26. marca 2017 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 
 

Pondelok 
20.3. 

 

Vyšná Rybnica 
16.00 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
17.00 -  sv. liturgia + kajúci 

kánon 

 

+ Helena  
 
 

+ Ján, Ján, Anna, Juraj   
    rod. Mandičáková 

Utorok 

21.3. 
Vyšná Rybnica 

17.00 - sv. liturgia 
+ Anna, Anna, Juraj    
   rod. Exembergerová  

 

Streda 
22.3. 

Vyšné Remety 
16.30 - liturgia vopred 

                 posvätených darov 

 
+ Ladislav Pehanič 
 

 

Štvrtok 

23.3. 

Vyšné Remety 
17.00 -  sv. liturgia + krížová 

cesta mužov 

 

+ Anna, Annamária,  
   Andrej rod. Kicová 

 

Piatok 
24.3. 

Vyšné Remety 
17.00 - liturgia vopred 

       posvätených darov 

 

+ Mária, Michal a ostatní  
   z rod. Hoľukovej 

 
 
 
 
 

Sobota 
25.3. 

Zvestovanie presvätej 
Bohorodičke Panne Márii 

/Prikázaný sviatok/ 
 

Vyšné Remety 
9.00 - sv. liturgia + myrovanie 

 

Vyšná Rybnica 
10.30 – sv. liturgia + myrovanie 

 
 
 

 
 
*za veriacich z farnosti 
 
 

*Miroslav s rod. 
 
 
 
 
 

Nedeľa 
26.3. 

4. pôstna nedeľa  
 

Vyšné Remety 
9.00 - sv. liturgia  

14.00 – pomazanie chorých 
 

Vyšná Rybnica 
10.30 – sv. liturgia  

 
  
 
 
*za veriacich z farnosti 
 
 
 
 

*Martina  s rod. 

V nedeľu je zmena času z 2.00 – 3. 00. Spíme o hodinu kratšie. 

POKOJ VÁM  
____________________________________________________________                                                                          
Roč.11. číslo 12.                                   Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

 

Tvojmu krížu klaniame sa Vládca! 

Na tretiu nedeľu vo Veľkom pôste sa slávnostne klaniame úctyhodnému a 
životodarnému Krížu. Dôvod je nasledujúci: Keďže sme počas štyridsaťdňového 
pôstu istým spôsobom aj my ukrižovaní, lebo nás trápia vášne, pociťujeme, ako 
na nás dolieha horkosť a trápenie, sme oslabení a padáme; a tu sa nám 
predkladá úctyhodný a životodarný Kríž, aby nám ponúkol odpočinok a posilu. 
Tiež nám pripomína muky nášho Pána, Ježiša Krista, a poskytuje nám útechu. 
Ak bol totiž Boh kvôli nám ukrižovaný, o čo skôr treba, aby sme tak robili aj my 
kvôli nemu. Kríž nám dodáva úľavu v našich bolestiach, keď nám ukazuje 
utrpenie nášho Vládcu a pripomína nám budúcu slávu, ku ktorej nám dodáva 
nádej. Tak ako náš Spasiteľ vystúpil na kríž a bol oslávený, hoci ho predtým 
zneuctili a potupili, podobne máme robiť aj my, aby sme boli spolu s ním 
oslávení, ak niekedy pretrpíme niečo bolestné. 

Možno povedať aj toto: Tí, čo sa vybrali na ďalekú a namáhavú cestu, vyčerpaní 
dlhým putovaním si vyhliadnu košatý strom, ktorý im poskytne dostatok tieňa. Na 
chvíľu si sadnú pod strom, aby tak odpočinutí a osviežení mohli zdolať zvyšok 
cesty. Tak aj svätí Otcovia zasadili životodarný Kríž doprostred pôstneho 
obdobia, na tejto ťažkej a namáhavej ceste, aby nám poskytol odpočinok a 
osvieženie a aby sme mohli pokračovať v ceste odvážne a s ľahkosťou. 

To, že úctyhodný Kríž sa vystavuje k úcte v týždni, ktorý je polovicou Svätej 
štyridsiatnice, pripomína nám tú horkú vodu v Mare, ktorej je Svätý pôst podobný 
pre skrúšenosť, horkosť a smútok, ktoré pociťujeme. Lebo tak ako svätý Mojžiš 
vhodil kus dreva do onej horkej vody a urobil ju sladkou, tak aj Boh, ktorý nás 
prevádza duchovným Červeným morom a vyslobodzuje nás z rúk neviditeľného 
faraóna, prostredníctvom úctyhodného a životodarného dreva Kríža osladzuje 
nám horkosť, ktorá plynie zoštyridsaťdňového pôstu, poskytuje nám útechu a 
pripomína nám, že zatiaľ bývame na púšti a že svojím zmŕtvychvstaním nás chce 
voviesť do duchovného Jeruzalema. Keďže sa Kríž nazýva aj stromom života a 



naozaj ním je, pripomína nám ten strom života, ktorý bol zasadený uprostred raja 
v Edene. Svätí otcovia veľmi vhodne a múdro zasadili drevo Kríža doprostred 
Svätej štyridsiatnice, aby nám pripomenuli miesto Adamovho šťastia i Adamov 
pád. Zároveň nám chcú ukázať, že ten strom v strede raja je naša záchrana, lebo 
keď z neho okúsime, už viac nezomrieme, ale budeme žiť. 

Mocou tohto Kríža, Kriste Bože, chráň nás pred pokušeniami a úskokmi Zlého a 
dovoľ nám vzdať poklonu tvojmu svätému utrpeniu i životodarnému 
zmŕtvychvstaniu. Posilňuj nás a radostne preveď štyridsaťdenným pôstom a 
zmiluj sa nad nami, lebo ty jediný si dobrý a človeka milujúci Boh. Tebe patrí 
sláva, česť a moc teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 

 
 

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne 
obdobie 2017 

(pokračovanie) 
3. Božie slovo je darom 
Evanjelium o boháčovi a chudobnom Lazárovi nám pomáha dobre sa pripraviť na 
Veľkú noc, ktorá sa blíži. Liturgia na Popolcovú stredu nás pozýva, aby sme 
prežili podobnú skúsenosť, akú – oveľa dramatickejšie – prežíval boháč. Kňaz, 
sypúc nám popol na hlavu, opakuje slová: „Pamätaj, že prach si a na prach sa 
obrátiš“. Boháč a bedár, obaja zomierajú a hlavná časť podobenstva sa 
odohráva na druhom svete. Tieto dve postavy náhle zisťujú, že „nič sme si na 
svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť“ (1 Tim 6, 7). 
Aj náš pohľad sa upiera na tento druhý svet, kde boháč vedie dlhý dialóg 
s Abrahámom, ktorého volá „otec“ (Lk 16, 24.27), čím demonštruje, že patrí 
k Božiemu ľudu. To robí jeho život zvlášť protirečivým, pretože dovtedy sa o jeho 
vzťahu s Bohom nič nehovorilo. V skutočnosti niet v jeho živote miesta pre Boha, 
jediným jeho bohom je on sám. 
Až v utrpení záhrobia spoznáva boháč Lazára a chcel by, aby tento chudobný  

zmiernil trochou vody jeho utrpenie. Gestá, o ktoré prosí Lazára, sú podobné ako 
tie, čo mohol sám urobiť, no nikdy neurobil. Abrahám mu vysvetľuje: „Synu, 
spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz 
sa on tu teší a ty sa trápiš“ (v. 25). Na druhom svete je teda nastolená istá 
spravodlivosť a zlá podstúpené za života sú vyvážené dobrom. 
Podobenstvo pokračuje, a tak sa všetkým kresťanom predkladá jeho posolstvo. 
Boháč, ktorý má ešte na svete bratov, prosí totiž Abraháma, aby k nim poslal 
Lazára, ktorý ich bude varovať; no Abrahám odpovedá: „Majú Mojžiša 
a Prorokov, nech ich počúvajú“ (v. 29). A na boháčovu námietku dodáva: „Ak 
nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal“ (v. 31). 
Takto sa nám ukazuje, v čom spočíva skutočný boháčov problém: koreňom jeho 
zla je to, že nepočúval Božie slovo; to ho doviedlo k tomu, že už nemiloval Boha, 
a preto pohŕdal svojím blížnym. Božie slovo je živou silou, schopnou vzbudiť 
v ľudských srdciach obrátenie a človeka znovu nasmerovať na Boha. 
Uzatvorenie srdca pred darom, ktorým je prihovárajúci sa Boh, má za následok 
uzatvorenie srdca pred darom, ktorým je blížny. 
Drahí bratia a sestry, Pôstne obdobie je tým najvhodnejším časom na nové 
stretnutie so živým Kristom v jeho slove, vo sviatostiach a v blížnom. Pán – ktorý 
počas 40-tich dní na púšti zvíťazil nad zvádzaním pokušiteľa – nám naznačuje, 
akou cestou máme ísť. Duch Svätý nech nás vedie, aby sme kráčali po skutočnej 
ceste obrátenia, znovu objavili dar Božieho slova, boli očistení od hriechu, ktorý 
nás oslepuje, a slúžili Kristovi prítomnému v núdznych bratoch. Všetkých 
veriacich povzbudzujem k tomu, aby svoje duchovné obnovenie vyjadrili aj 
účasťou na pôstnej kampani, ktorú mnohé cirkevné inštitúcie v rôznych častiach 
sveta organizujú, a tak prispeli ku kultúre stretania v rámci jednej ľudskej rodiny. 
Modlime sa jedni za druhých, aby sme dosiahli podiel na Kristovom víťazstve a 
vedeli otvoriť svoje dvere slabým a chudobným. Vtedy budeme môcť naplno 
zažiť veľkonočnú radosť a svedčiť o nej. 
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