
Liturgický program od 10. decembra 2018 - do 16. decembra 2018 

Deň Čas a miesto Úmysel 
 

 

Pondelok 

10.12. 

 

 

Vyšné Remety 

17.00 - sv. liturgia s prípravou     

        deti na sv. prijímanie 
 

 

 
+ Eduard 

 

 

 

 

Utorok 

11.12. 
 

 

Vyšná Rybnica 

16.00 - sv. liturgia   
 

Vyšné Remety 

17.00 - sv. liturgia  
 

 
+ Emil Peťo 

 
+ Vladimír Dolinič 

 

Streda 

12.12. 

 

Vyšná Rybnica 

8.00 - sv. liturgia  
 

 

+ Dušan 

 
 

Štvrtok 

13.12. 

 

Vyšná Rybnica 
16.00 - sv. liturgia   

 

Vyšné Remety 

17.00 - sv. liturgia + pan. 
 

 

+ Pavol Dudej 
 

 

+ Michal, Mária, Mária,    

  Andrej 
 

Piatok 

14.12. 

 

Vyšné Remety 

17.00 - sv. liturgia + moleben 
 

 

+ Anna, Juraj 

   rod. Mandičáková 

 

Sobota 

15.12. 

 

Vyšná Rybnica 

8.00 - sv. liturgia  
 

 

 

+ Helena Ličáková 

 
 

 
 

Nedeľa 

16.12. 

 

  Nedeľa svätých praotcov 
/Mesačná zbierka na chrám/ 

 

Vyšné Remety 

9.00 – sv. liturgia  
 

Vyšná Rybnica 

10.30 - sv. liturgia 
 

 
 

 

 
 

*za veriacich z farnosti 

 
 

*za členov sv. ruženca 
 

 

 

 

POKOJ VÁM  

_________________________________________________________                                                                         

Roč.12, číslo 49.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 
 

 Svätá mučenica Lucia Panna  

13. december 
 

Podľa Tradície žila v Syrakúzach na ostrove Sicília. V detstve často 

navštevovala hroby svätých mučeníkov a keď rozjímala  nad ich 

čnosťami,  vrúcne si priala, aby ich mohla nasledovať. Zvlášť si ctila 

a vzývala o príhovor svätú Agátu, ktorá zomrela za vieru v Krista 

v Katánii na Sicílii. Raz Luciina matka ochorela. Lucia ju presvedčila, 

aby išli k hrobu sv. Agáty a s vierou sa pomodlili za jej uzdravenie. Keď 

sa Lucia modlila za matku, zjavila sa matke svätá Agáta a oznámila jej, 

že bude uzdravená, čo sa aj stalo.  Keď Lucia dorástla v pekné dievča, 

uchádzal sa o jej ruku pohanský mladík a matka mu sľúbila dať svoju 

dcéru za manželku. Keď sa Lucia o tom dozvedela, povedala: „Drahá 

matka, nehovor mi o smrteľnom ženíchovi. Už dávno som sa zasnúbila 

nesmrteľnému ženíchovi, Ježišovi Kristovi. Daj mi moje veno, aby som 

ho dala Kristovi v chudobných a trpiacich osobách.“ Matka odvetila: 

„Veno, ktoré ti prináleží, ti vydám. Avšak moje dedičstvo a svoj vlastný 

podiel si ponechám až do smrti a až potom budeš ním môcť voľne 

nakladať.“ Lucia povedala: „Matka, počuj moju radu. Kto dáva Bohu 

iba to, čo umierajúc beztak musí opustiť, ten zo svojho daru nemá 

zásluh. Ak chceš však učiniť Bohu milú obetu, obetuj z toho, čo by si 

mohla ešte užívať, dokiaľ si živá; tak budeš mať zásluhu u Boha.“ 

Eutychia počúvla svoju dcéru; obidve rozdali svoje klenoty i statky 

a výťažok  rozdali  chudobným.  Nechali si len toľko, koľko potrebovali  



 

na obživu. Keď sa Luciin nápadník dozvedel, že stratil nádej na veno 

i na sobáš, obžaloval Luciu, že je kresťanka. Sudca Paschasius vyzval 

Luciu, aby obetovala bohom, ale svätá panna odvetila: „Čistá a 

nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a 

vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.“(Jk 

1,27). To som učinila. Rozdala som svoj majetok chudobným  a takto ho 

obetovala živému Bohu.“ Sudca na to: „Takéto spiatočnícke veci hovor 

svojim spoluveriacim; mňa neoklameš; ja som strážca a vykonávateľ 

cisárskych rozkazov.“ Lucia: „Ty si počúvaj cisárske rozkazy, ja 

poslúcham rozkazy Božie; ty sa boj smrteľných kniežat, ja sa bojím 

Boha večného. Ty konaj, čo sa ti páči, ja budem konať, čo je k môjmu 

blahu.“ Sudca: „Je pravda, že si premárnila svoj majetok s ľuďmi 

daromnými, ktorí nepracujú?“ Lucia odmietla výčitku: „Uložila som 

svoj majetok bezpečne a nikdy som nemala spoločenstvo s ľuďmi, ktorí 

telo i dušu poškvrňujú. Takýmito zvodcami sú všetci, čo ľudské duše 

vytrhávajú z Božieho náručia, vierolomne ich zvádzajú a nútia ich, aby 

obetovali mŕtvym modlám.“ Sudca sa rozkričal: „Však umĺknu tvoje 

slová, až bude spievať korbáč“. Lucia: „Slová, ktoré hovorím, sú mi 

vnuknuté Duchom Božím.“ „Ty teda máš Ducha Božieho?“ – spýtal sa 

sudca. „Áno, povedala Lucia, „apoštol hovoril, že kto žije zbožne 

a čisto, je chrámom Ducha Svätého a Duch Boží že v ňom prebýva.“ 

Sudca jej pohrozil: „Toho Ducha Božieho vypudím z teba v dome 

neresti. Teda zvoľ si: Buď poslúchneš cisársky rozkaz a obetuješ bohom 

alebo dám vykonať, čím som ti pohrozil.“ “ Lucia povedala: „Ak sa mi 

stane násilie, neutrpí moja čistota úhony; áno, ešte i nový veniec mi 

pribudne.“ Vojaci vztiahli na ňu ruky, aby ju odviedli. Ona však ostala 

stáť  akoby  držaná   neviditeľnou   mocou, takže  nemohli  ňou   pohnúť  

 

z miesta. Paschasius tvrdil, že je to kúzelníctvo. Ale Lucia mu odvetila: 

„Teraz môžeš jasne vidieť, že Duch Svätý je vo mne, vzdaj sa teda svojej 

nevery.“ Sudca sa rozhneval a dal ju upáliť. Božou mocou však oheň 

zhasol, a preto jej kat vrazil dýku do hrdla. Stalo sa to v roku 304. 

Pokojne prijala mučenica smrteľnú ranu a žila ešte niekoľko hodín, 

povzbudzujúc pritom kresťanov, aby vytrvali vo viere. Sláva svätej 

Lucie sa rozniesla po celom kresťanskom svete. 

 

 

BDEJTE! 

Predvianočný čas je čas radostného pokánia, ktorým sa najlepšie vieme pripraviť na 

najradostnejšie sviatky roka. Takto prežitý čas je predpokladom správneho života, 

osobného víťazstva nad sebou, svetom, diablom. Prečo? Škótsky teológ William 

Barclay napísal poviedku O troch diabloch, ktorí sa pripravovali na pôsobenie medzi 

ľuďmi. Skôr, ako mali opustiť peklo, mali pohovor s Luciferom, ktorý sa ich pýtal, ako 

chcú splniť svoje poslanie. Prvý chcel vsadiť svoju činnosť na našepkávanie ľuďom, 

že Boh nejestvuje. Druhý chcel presvedčiť ľudí, že peklo nejestvuje. A tretí 

odpovedal: „Ja chcem jednoducho hovoriť ľuďom, že majú čas pripraviť sa na smrť.“ 

Diabol pochválil tretieho: „Urob tak a iste mnohých privedieš do pekla“. Áno, prežili 

sme už viac rokov, ale najnebezpečnejšie je, keby sme nový začiatok s Bohom 

odložili na zajta. Nechceme už nič odkladať. So všetkou vážnosťou a 

zodpovednosťou prijímame  Ježišove slová: „Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň 

príde váš Pán“. Aj to, ako  robíme znamenie kríža, napovedá nám i okoliu niečo o 

nás a Boh vidí do nášho  vnútra. Neraz je to prejavom ľahostajnosti vo viere. 

Využívame čas a už pri dnešnej eucharistickej slávnosti predkladáme svoje prosby, 

chceme sa upevniť vo vytrvalosti a odovzdanosti do vôle Božej, a tak prežiť  i celý 

náš život. 



 


