
Liturgický program od 22. apríla 2019 - do 28. apríla 2019 

Deň Čas a miesto Úmysel 
 

 

 

 

 
 

Pondelok 

22.4. 
 

Svetlý Pondelok 
/Prikázaný sviatok/ 

Vyšné Remety 

9.00 - sv. liturgia + obchod   

okolo chrámu 
 

Vyšná Rybnica 

10.45 – sv. liturgia + obchod 

okolo chrámu 

 

 

 

 
*Ján, Pavlína 

 

 
*za veriacich z farnosti 
 

 

 

Utorok 

23.4. 

Svetlý Utorok 

Sv. veľkomučeník Juraj 
Vyšná Rybnica 

8.00 - sv. liturgia 
 

Vyšné Remety 

10.00 – archijerejská sv. liturgia 

 

 

 

 
 
 

+ Mária, Andrej, Emília 

a ostatní z rod. Peťovej 

Streda 

24.4. 

Vyšná Rybnica 

18.00 - sv. liturgia 

 

Štvrtok 

25.4. 

Vyšné Remety 

18.00 -  sv. liturgia + pan. 

  

+Ján Žofčák 
 

 

 

Piatok 

26.4. 

/voľnica/ 

Vyšná Rybnica 

17.00 - sv. liturgia 
 

Vyšné Remety 

18.00 -  sv. liturgia  + príprava     

        deti na sv.prijímanie 

 
 

+ Miloš 

 
 

+ Anna, Pavol 

Sobota 

27.4. 

Vyšná Rybnica 

8.00 - sv. liturgia 

 

*Veronika 
 

 

 
 

 

 

Nedeľa 

28.4. 

Druhá nedeľa po Pasche –  

o Tomášovi 
/Mesačná zbierka na chrám/ 

Vyšné Remety 

8.00 - sv. liturgia  
 

Vyšná Rybnica 

9.15 – sv. liturgia  

 

  
 

 

 
*za veriacich z farnosti 
 

 

*Bohuznáma rod.  

POKOJ VÁM  

____________________________________________________________                                                                          

Roč.13. číslo 16.                                   Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 
 

Christos voskrese!  

Pútnici, ktorí chodievajú do Svätej zeme, vedia, že v Ježišovom hrobe, na 

stene, sú napísané slová, zaznamenané aj vo svätých evanjeliách: „Prečo 

hľadáte živého medzi mŕtvymi?“ (Lk 24, 5 – 6). Týmito slovami prekvapil anjel 

ženy, ktoré prišli (ako to bolo u Židov zvykom) na tretí deň pomazať voňavými 

olejmi telo zosnulého. Podľa ľudskej logiky tam totiž telo Krista malo byť – veď 

všetci (vrátané spomínaných žien) mali ešte v živej pamäti to, čo sa odohralo 

pred sudom v Jeruzaleme a potom na Kalvárii... Dané udalosti otriasli vierou 

mnohých, ktorí alebo chodili s Ježišom, alebo boli jeho nadšenými poslucháčmi. 

Za všetkých možno spomenúť aspoň tých dvoch, ktorí kráčali do Emauz, a 

nevediac, že ten, ktorý sa k nim cestou pridal, bol sám Ježiš, sa mu sťažovali 

slovami: „A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael...“ (Lk 24, 21).  

ANO, podľa ľudskej logiky skončil Kristus v hrobe... Bol teda koniec... Nič sa už 

s tým nedalo robiť... Ak ho ešte chcel niekto uvidieť, pripadne mu poslednýkrát 

poslúžiť pomazaním olejmi, mal ho hľadať mŕtveho... V hrobe... Niečo podobné 

sa môže stať i v našom živote viery – hoci Cirkev už dvadsať storočí svetu 

pripomína, že Kristus žije, mnohým ľuďom sa (obrazne povedané) môže zdať, 

že logickejšie by ho bolo hľadať ako mŕtveho... Len sa pozrime do pomerne 

nedávnej minulosti... Dve svetové vojny... Totalitne režimy, ktoré spôsobili 

utrpenie a smrť mnohých...Môže to byť ale i naša vlastná história, kde má svoje 

miesto utrpenie a bolesť... Nie je teda logickejší výrok filozofa Karola Marxa, že 

náboženstvo je len ópiom ľudstva, ktoré sa snaží prekryť utrpenie a bolesť? Že 

Boh človeku nielenže nepomáha, ale že vôbec neexistuje? Nie je to vlastne ten  



mŕtvy Boh, ktorý nič nedokáže? Pod vplyvom takýchto či podobných ťažkých 

životných okolnosti je človek v pokušení pochovať svoje nádeje – nachádza iba 

ak mŕtveho Ježiša, ktorý už nič nezmôže... Takáto viera nás však stojí veľmi 

veľa... Uveriť, že Ježiš žije, totiž znamená obísť ľudskú logiku... Pochovať ju... 

Niežeby bola zlá, ale vo svete viery neplatí... Musíme teda zabudnúť i na 

predstavu, že ak sa človek obráti na Boha, tak ten plní jeho túžby jednu po 

druhej... Vtedy by sme mohli zostať naozaj sklamaní pravé tak, ako Kristovi 

učeníci, ktorí ho (pravdepodobne nevedomky) pokladali skôr za hrdinu 

(nejakého človeka s výnimočnými vlastnosťami), čo si mávnutím ruky poradí so 

všetkým... Úlohou viery však nie je zadovážiť človeku takéhoto hrdinu, pripadne 

dávať lacné odpovede na ťažké životné otázky... Viera má skôr pomáhať 

človekovi dívať sa do tvare tajomstvu a nezutekať pred nim... A takým 

tajomstvom je sám život... Prečo trpí spravodlivý (prečo trpím ja)? Prečo často 

víťazi zlo (prečo sa tak dotýka môjho života)? Prečo máme stať na strane dobra 

a Božej pravdy, hoci by celý svet prešiel na opačnú stranu? Prečo máme 

milovať svojich nepriateľov? Prečo nemáme odplácať zle zlým? Prečo máme 

veriť Bohu, hoci by sme za to zaplatili vlastným životom?  Prečo? Lebo veríme, 

že Kristus vstal mŕtvych a všetko je inak, ako sa na prvý pohľad zdá... Lebo 

veríme, že tak, ako Ježiš – náš Pán – prešiel branou smrti do Šeólu, do ničoty, 

nakoniec ale vstal z mŕtvych, tak i my vstaneme z mŕtvych... Lebo veríme, že 

každý, kto nasleduje Krista, musí prejsť rovnakú cestu ako on – vrátane smrti, 

no nie je to koniec, pretože za tým všetkým sa nachádza zmŕtvychvstanie, a 

teda aj my prejdeme zo smrti do života, že i nám raz svitne nový deň, že 

dostaneme odpovede na naše otázky...  

Nech nám teda Vzkriesenie – tento najväčší sviatok kresťanskej viery – vnesie 

do nášho života svetlo a poznanie, že Ježiš žije a že ho nemáme hľadať medzi 

mŕtvymi... Christos voskrese! 

Vzkriesenie z mŕtvych! 

Prežili sme Kristovo vzkriesenie. Určite je množstvo otázok ohľadom tohto 

spasiteľného činu. No mňa osobne ešte viac zaujalo vzkriesenie iného Božieho 

muža – Lazára. Čo s ním bolo potom? Tento úžasný zázrak – vzkriesenie 

Lazára – vzbudil závisť u Židov a povstali proti Kristovi. Veľkňazi zamýšľali zabiť 

aj Lazára, lebo sa preň mnohí pridávali ku Kristovi. Ale on spoznal ich úmysly, 

utiekol na ostrov Cyprus a tam zotrval. Potom ho apoštoli ustanovili za biskupa 

kitejského mesta. Žil dobre, bohumilo a po tridsiatich rokoch od svojho 

vzkriesenia znova zomrel. Tam bol aj pochovaný, tam urobil mnoho zázrakov. 

Vraví sa, že po svojom vzkriesení jedol len pre občerstvenie, a tiež to, že 

prečistá Božia Matka mu vlastnými rukami zhotovila omofor (časť biskupského 

liturgického odevu) a darovala mu ho. Na základe Božieho videnia jeho čestné 

a sväté pozostatky odtiaľ preniesol do Konštantinopolu múdry cisár Lev a 

nábožne i s úctou ich uložil v chráme nosiacom jeho meno, po pravej strane 

vchodu do chrámu, v stene oproti oltáru. Jeho vzácne pozostatky tam spočívajú 

dodnes a vydávajú nevýslovnú vôňu. To, že tento zázrak opisuje iba sám 

evanjelista Ján a ostatní evanjelisti o tom nepíšu, je preto, lebo vtedy Lazár ešte 

žil a poznali ho. Hovorí sa, že práve v ďaka tejto udalosti bolo napísané 

posledné evanjelium. Veď ani o Kristovom zrodení pred vekmi ostatní 

nehovoria. Bolo ťažké uveriť, že Kristus bol Božím Synom a Bohom, že vstal z 

mŕtvych a že aj mŕtvi budú vzkriesení. Lazár je toho najlepším svedectvom. 

Odvtedy aj každý človek, ktorý zomrie, býva nazvaný Lazárom, ako aj posmrtné 

rúcho sa nazýva lazaróma na pamiatku prvého Lazára. Ak totiž on vstal na 

slovo Krista a znova ožil, tak aj ten, čo zomrie, vstane v posledný deň na hlas 

trúby a bude žiť večne. Na príhovor tvojho priateľa Lazára, Kriste, Bože, zmiluj 

sa nad nami! Amen. 

 


