
        Liturgický program od 17. apríla 2017 - do 23. apríla 2017 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 
 
 
 
 

Pondelok 
17.4. 

 

Svetlý Pondelok 
/Prikázaný sviatok/ 

 

Vyšné Remety 
9.00 - sv. liturgia + obchod   

okolo chrámu 
 

Vyšná Rybnica 
10.45 – sv. liturgia + obchod 

okolo chrámu 

 
 
 

 
 
*Mária s rod. 
 

 
*za veriacich z farnosti 
 

 
 

Utorok 

18.4. 

Svetlý Utorok 
 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia 

 

Vyšné Remety 
10.00 – archijerejská sv. liturgia 

 

 
 
 
 
 

Streda 
19.4. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia 

 

Štvrtok 

20.4. 
Vyšné Remety 

18.00 -  sv. liturgia  
+ Ján, Zuzana a ostatní    
   z rod. Jakubovej 

 

Piatok 
21.4. 

/voľnica/ 
Vyšné Remety 

18.00 -  sv. liturgia 

 
 

+ Viera Geľatičová 

Sobota 
22.4. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia 

 
 

 
 
 
 
 

Nedeľa 
23.4. 

Druhá nedeľa po Pasche –  
o Tomášovi 

Sv. veľkomučeník Juraj 
Vyšné Remety 

9.00 - sv. liturgia + požehnanie 
ozimín 

 

Vyšná Rybnica 
10.45 – sv. liturgia + požehnanie 

ozimín 

 
  
 
 
 
*za veriacich z farnosti 
 
 

 
 

*Ľubomír  

POKOJ VÁM  
____________________________________________________________                                                                          
Roč.11. číslo 16.                                   Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 
 

CHRISTOS VOSKRESE! 
Nie je smrť ako smrť. Smrť hádže čierny tieň na všetko, čo je pod 

nebom. Keď niekto zomiera, prípadne už zomrel, sú to pre členov jeho 

rodiny určite jedny z najsmutnejších, najťažších dní... Ak sa smrť navyše 

dotýka priamo nás, je to ešte ťažšie... Choroba a staroba (ako predvoj 

smrti) prináša tiež mnohé strasti... Smrti sa človek vyhnúť nedokáže – je 

údelom každej osoby, pred ňou musí kapitulovať každý človek. Ľudská 

smrť je však len znakom duchovnej reality hriechu. Človek totiž 

duchovne zomiera ťažkým hriechom – vtedy v ňom hasne aj Boží život 

milosti. Ale čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu. A práve túto tragickú 

situáciu človeka zmenil Ježiš Kristus na Golgote vo Veľký piatok – 

svojou smrťou premohol našu smrť a svojím zmŕtvychvstaním vo Veľkú 

nedeľu Paschy nám daroval vzkriesenie. Ježiš zvíťazil nad smrťou, dal 

nám nový život a oslobodil človeka od strachu zo smrti. Svätý apoštol 

Pavol preto môže odvážne vyznávať: „Smrť pohltilo víťazstvo – 

víťazstvo Kristovho vzkriesenia.“ Keď teda všetci zomierajú v Adamovi, 

tak všetci ožijú v Kristovi. Vo svetle Ježišovho vzkriesenia totiž bledne, 

mizne tieň smrti, ktorá strašila a zabíjala človeka... Navyše – fyzická 

smrť už nie je takou istou, ako predtým. Po Kristovom vzkriesení ju totiž 

môžeme volať skôr snom, lebo vieme, že raz sa z tohto sna určite 

prebudíme k večnému životu. Smrť sa tak stala iba akýmsi čiernym 

tunelom k svetlu Božieho kráľovstva. Názov  ikony  Vzkriesenia  znie  aj  

„Zostúpenie  do  pekiel“  



„Sošestvije vo ad“). Pred Božou láskou sa človek nikde neukryje. Ani v 

hrobe nie. Človek tak môže vymýšľať hocičo na negovanie Boha, môže 

sa snažiť naňho nemyslieť – nezabráni však tomu, aby ho Boh, i napriek 

všetkému, mal rád. Aj keď sa teda človeku zdá, že je od Boha príliš 

ďaleko, môže si byť celkom istý, že Božia láska je tam s ním. Aj v hrobe. 

Áno, Boh vchádza do údolia smrti. A každý, kto chcel Boha definitívne 

vyškrtnúť zo svojho života, tak môže naňho v tej svojej zúfalej snahe 

natrafiť. Kristus teda vchádza do tohto temného údolia len preto, aby 

človeku ukázal, že naňho zabudnúť nemôže – jeho prvotným povolaním 

je totiž život, a nie smrť, jeho prvotným poslaním je kráľovstvo svetla, a 

nie kráľovstvo temnôt. Kráľovstvo smrti teda stráca svoju schopnosť 

držať človeka vo svojej moci, pretože doň vstúpil Život... Kristovo 

vzkriesenie teda prináša nádej a svetlo do života každého veriaceho 

človeka. Veď kto uveril Bohu, už sa nemusí báť smrti – naopak, môže sa 

chváliť nádejou na večný život. 

 Prajem Vám, aby i Vás tieto sviatky Paschy naplnili pravou 

radosťou a silou, aby vo Vašich srdciach zavládla Božia milosť a aby 

ste žili Bohu v Ježišovi Kristovi. 
 
 

Akú hodnotu má tvoj život? 
 

Čo myslíš, akú hodnotu má tvoj život? Predpokladám, že tvoje myslenie sa 
opiera z veľkej časti o pocity. Ke ď sa pozeráš, ako obdivujú novú Miss 
Slovensko, myslíš na to ako vyzeráš. Ke ď vidíš, ako všetci v rodine krúžia okolo 
príbuzného, ktorý sa stal šéfom prosperujúceho podniku, čo si myslíš o svojej 
hodnote? Viete čo stojí  amnestia prezidenta? Zdá sa, že  nič,  alebo  len  trochu  

atramentu na podpis. Myslíte si, že odsúdený, ktorého prepustili, môže mať 
nejaký povznesený pocit zo vzťahu prezidenta voči nemu? Väčšina väzňov vie, 
že osobne prezidenta ich amnestia nič nestála a ani nevyjadruje nič z osobného 
prezidentovho vzťahu k nim. Viete si predstaviť väzňa, za ktorého by bolo treba 
zaplatiť miliónovú kauciu, prišiel by prezident a vystavil šek na požadovanú 
sumu? Iste by bol šokovaný, ako je to možné, že kvôli nemu bol sám Prezident 
ochotný dať takú vysokú sumu z vlastného majetku. Zrejme by si začal o sebe 
niečo myslieť. Božia milosť nám svedčí o tom najlepšom vzťahu Boha k nám, 
lebo naše prepustenie z pút hriechu bolo zaplatené tou najvyššou cenou. Keď 
čítame v Mk 15,15 o Pilátovi, ktorý prepustil zločinca Barabáša, a Ježiša vydal, 
aby ho ukrižovali. Nič počas Veľkého týždňa sa neudialo náhodne. Udalosť 
Veľkého piatku môžeme preložiť takto: „A tak Boh prepustil.................(doplň 
svoje meno) a Ježiša vydal, aby bol za ......... .................(doplň svoje meno) 
ukrižovaný. Na Golgote Boh dal svojho Syna, aby ho ukrižovali a teba a mňa 
prepustil.“ Vieš, akú máš v skutočnosti cenu? Vieš, ako tvoj život hodnotí 
Stvoriteľ vesmíru, ten na ktorého postoji záleží absolútne všetko? Boh ti obetou 
vlastného Syna ukázal, ako veľmi mu na tebe záleží. Dokážeme tomu rozumieť, 
ako veľmi ťa Boh má rád, ako veľa pre neho znamenáš? Nestavaj svoju hodnotu 
na pocitoch, ani na zle odhadovaných postojoch iných ľudí. Vo Veľkom týždni 
nám Boh dvíha sebavedomie. Vierou prijmi pravdu o svojej hodnote. Boh vymenil 
svojho Syna za teba. Povedz mu dnes: „Pane, odmietam klamstvá o svojej 
hodnote, o cene svojho života. Ďakujem ti, že si mi smrťou svojho Syna ukázal, 
že som ti veľmi vzácny. Pomôž mi vždy vtedy, ke ď budú ľudia okolo mňa tento 
fakt spochybňovať, aby som myslel na to, čo mi hovoríš Ty.“  

CHRISTOS VOSKRESE! 
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