
Liturgický program od 18. februára 2019 - do 24. februára 2019 

Deň Čas a miesto Úmysel 

Pondelok 

18.2. 

 

 

 
 

 

 

Utorok 

19.2. 

   
  

Streda 

20.2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Štvrtok 

21.2. 
 

Vyšná Rybnica 

8.00 – sv. liturgia + pan. 
 

Vyšné Remety 

16.00 - sv. spoveď 

17.00 - sv. liturgia  

 

 

+ Pavol Streňo 

 

 
*Stanislav 

 

 

 

 

 

Piatok 

22.2. 

 

Vyšná Rybnica 

15.00 - sv. spoveď 

16.00 – sv. liturgia  
 

Vyšné Remety 

17.00 - sv. liturgia s prípravou     

        deti na sv. prijímanie  

  
 
 

+ Oľga Bercíková 
 

 
 

+ Ján Pliška 
 

 

 

 

 

Sobota 

23.2. 

Prvá zádušná sobota 
 

Vyšné Remety 

8.30 - sv. liturgia + pan. 
 

Vyšná Rybnica 

9.45 - sv. liturgia + pan. 

 

 
 

 

+ za zosnulých 

 
 

+ za zosnulých 
 

 
 

Nedeľa 

24.2. 

Mäsopôstna nedeľa 
/Mesačná zbierka na chrám/ 

 

Vyšné Remety 

9.00 – sv. liturgia  
 

Vyšná Rybnica 

10.30 - sv. liturgia 

 
 

 

 

 

*za veriacich z farnosti 
 
 

*Ján s rod. 
 

V čase mojej neprítomnosti od 18.2 - 20.2 sa v prípade 
potreby obráťte na o. Michala Šandora, Gr. kat. Farský úrad 

Jovsa.  Tel. 6586441  mob. 0911 711 521 
 

POKOJ VÁM  

_________________________________________________________                                                                         

Roč.13, číslo 7.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 
 

Hramoty alebo modlitba za zosnulých. 
 

Bratia a sestry! V najbližšiu sobotu sa začne tohtoročný cyklus zádušných 

sobôt, počas ktorých sa stretávame a slávime zádušné sväté liturgie, po nich 

následne prednášame Bohu modlitbu panychídy s čítaním hramôt. V zozname 

mien kňaz spomína zosnulých, na ktorých si ich blízki spomínajú a dali ich tam 

zapísať.  

Prečo sa vlastne modlíme za zosnulých? Čo nás k tomu vedie? V modlitbe 

vyznania viery sa modlíme, že veríme vo vzkriesenie mŕtvych a v život 

budúceho veku. Náš Pán, ktorý sám je Vzkriesenie a Život, nám výslovne 

prisľúbil večný život: „Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie“ (Jn 11, 25). Ako 

hovorí apoštol Pavol, smrť je posledný nepriateľ, ktorý bol definitívne zničený 

Pánovou smrťou. A za to máme vzdávať vďaky Otcovi, ktorý nám dal víťazstvo 

skrze svojho Syna Ježiša Krista vo Svätom Duchu (porov. 1 Kor 15, 54 - 56). 

Zádušné soboty sa slávia každý rok v súvislosti so slávením Paschy. To 

znamená, že prvá zádušná sobota je vždy pred Mäsopôstnou nedeľou. Druhá, 

tretia a štvrtá zádušná sobota sú zároveň v poradí rovnakou sobotou Veľkého 

pôstu a posledná, piata zádušná sobota, pripadá na sobotu pred sviatkami 

Svätej Päťdesiatnice - Zostúpenia Svätého Ducha. Zádušné soboty sa takto 

stávajú jedinečnými dňami modlitieb Cirkvi za jej členov, ktorí už odišli do 

večného života. Som veľmi rád, že aj v našej farnosti sa zádušné soboty slávia. 

Veď čo viac už môžeme urobiť pre našich zosnulých? To, že im dáme vytesať z 

mramoru krásny náhrobný kameň či hrobku, prinesieme čerstvé kvety, často 

krát bohužiaľ robíme, len preto, aby sme sa sami pred inými predviedli. No 

zapáliť za nich obetnú sviečku, či dať za nich sláviť sv. liturgie, poprípade 



panychídu, či ako teraz - dať ich zapísať do zoznamu na modlitbu hramôt, sa 

nám tiež bohužiaľ často krát vidí veľa, či dokonca niektorí aj kalkulujeme, čo nás 

to bude stáť. Kňaz tieto modlitby samozrejme môže slúžiť i zadarmo, ale aký 

úžitok má z toho duša nášho zosnulého, ak pre neho nič zo svojho 

neobetujeme?  

Modlitba za zosnulých nie je iba dobrým skutkom voči zosnulým, ale tiež z nej 

má osoh aj ten, čo sa na nej podieľa, buď osobne alebo sprostredkovane, ak 

mu to zdravie nedovoľuje. Tieto modlitby sú podstatným vyjadrením Cirkvi a jej 

lásky k nám. Prosíme Boha, aby myslel na tých, ktorých spomíname a 

pamätáme na nich, pretože ich milujeme. Modliac sa za nich, stretávame sa s 

nimi v Kristovi, ktorý je Láskou a ktorý, pretože je Láskou, prekonáva smrť, 

ktorá je konečným víťazstvom rozdelenia a nelásky. U Krista niet rozdielu medzi 

živými a zosnulými, pretože v ňom sú všetci živí. 

 

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého 

Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána 

(24.02.) 
Po sťatí svätého Jána Krstiteľa prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho (Mt 

14, 12) v samárijskom meste Sebastea. Nebolo im dovolené uložiť k nemu hlavu 

svojho učiteľa, lebo Herodiada sa bála, že v takom prípade by prorok mohol vstať z 

mŕtvych. Hlavu dala zakopať vo svojom paláci na nedôstojnom mieste, o ktorom 

vedela iba Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu. Táto Jana, ktorú spomína 

svätý Lukáš vo svojom evanjeliu (8, 3), ju v noci potajomky vykopala, uložila do 

hlinenej nádoby a úctivo pochovala na Olivovom vrchu. Po istom čase sa usadil na 

danom mieste mních menom Inocent a začal kopať základy chrámu. Vtedy našiel v 

zemi hlinenú nádobu a uschovával ju vo svojom príbytku. To, že v nej bola hlava 

svätého Jána Krstiteľa, pochopil podľa zvláštnych znamení, zázrakov a zjavení, 

ktorých sa mu dostalo. Keď však sv. Inocent cítil, že sa blíži jeho smrť, znova ukryl 

hlavu svätého Jána Krstiteľa do zeme, lebo sa bál jej zneuctenia - kresťanstvo bolo 

ešte stále prenasledované a potupované. Keď kresťanstvo získalo slobodu vďaka 

Milánskemu ediktu svätého cisára Konštantína Veľkého z roku 313, dvaja mnísi sa 

vybrali na púť do Jeruzalema. Tam sa jednému z nich zjavil svätý Ján Krstiteľ, 

prezradil mu miesto, kde leží jeho hlava, a prikázal mu, aby ju vykopal. Keď to však 

mních rozpovedal svojmu spoločníkovi, ten to považoval za obyčajný sen. V ďalšiu 

noc sa svätý Ján Krstiteľ zjavil obidvom mníchom a povedal im: „Zobuďte sa, 

zanechajte svoju neveru i lenivosť a urobte, čo vám bolo zvestované!“ Na druhý 

deň odišli na označené miesto, našli vzácnu relikviu a vložili ju do vreca z ťavej 

kože. To bolo prvé nájdenie hlavy svätého Jána Krstiteľa. Po ceste sa mnísi stretli s 

istým chudobným človekom, ktorý sa k nim pripojil, a dali mu niesť dané vrece bez 

toho, aby vedel, čo je v ňom. V noci sa Pánov Predchodca zjavil tomuto mužovi a 

povedal mu: „Zanechaj svojich spoločníkov a spolu s vrecom, ktoré držíš v rukách, 

od nich uteč!“ Takto postupoval svätý Ján Krstiteľ preto, lebo videl lenivosť a 

nedbalosť mníchov: najprv neverili jeho zjaveniu a potom dali niesť jeho úctyhodnú 

hlavu človekovi, ktorého vôbec nepoznali. Hoci svätý Ján Krstiteľ veľmi požehnával 

dom tohto muža a dal mu zbohatnúť, on nikomu neprezradil, aký vzácny poklad 

vlastní, a nestal sa menej nábožným. Ku koncu svojho života odovzdal hlavu 

svätého Jána Krstiteľa svojej sestre a ona zasa inému zbožnému kresťanovi. Takto 

prechádzala od jedného človeka k druhému, až sa dostala do rúk kňaza a mnícha 

Eustatia, ktorý žil v jaskyni neďaleko sýrskeho mesta Emessa. Spomínaný mních 

však upadol do arianizmu (podľa pôvodcu tohto bludu Ária mal Kristus iba ľudskú 

prirodzenosť) a pomocou hlavy svätého Jána Krstiteľa, ktorú držal v tajnosti, robil 

mnoho zázrakov, aby dokázal správnosť svojho názoru. Keď sa správca mesta po 

porade s biskupom rozhodol vyhnať Eustatia z Emessy, ten zakopal hlavu svätého 

Jána Krstiteľa do zeme vo svojej cele, aby sa neskôr po ňu vrátil. To sa však nikdy 

nestalo a miesto jej odpočinku znovu nikto nepoznal. Avšak po nejakom čase istý 

Marcel, archimandrita (predstavený) monastiera, ktorý vyrástol na uvedenom 

mieste, dostal sériu zvláštnych zjavení, na základe ktorých začal kopať a 18. 

februára 452 naozaj hlavu našiel. Podobné zvláštne zjavenia mali nezávisle od 

neho aj archimandrita susedného monastiera Gennadios, hlavný diakon emesskej 

katedrály Kyriak a jeden emesský roľník. Dňa 24. februára 452 ju vtedajší emesský 

biskup Urán slávnostne preniesol do tamojšieho chrámu. Vtedy si však Malchos, 

jeden z kňazov, čo prišli s biskupom, povedal: „Odkiaľ by sa tu mohla nabrať 

Predchodcova hlava?!“ a smelo položil na ňu svoju ruku. V tej chvíli mu ruka 

vyschla a prilepila sa k nádobe. Keď sa biskup začal modliť, Malchos mohol svoju 

ruku odtiahnuť, no zostal ťažko chorý. Neskôr bola hlava prenesená do 

novopostaveného chrámu a Malchos dostal dar úplného vyzdravenia. Tieto udalosti 

sa oslavujú ako druhé nájdenie hlavy svätého Jána Krstiteľa, ktorá potom začala na 

potvrdenie svojej pravosti roniť nádherne voňajúce myro, ktoré mnohých uzdravilo. 


