
Liturgický program od 20. januára 2020 - do 26. januára 2020 

Deň Čas a miesto Úmysel 
 

Pondelok 

20.1. 

Vyšné Remety 

17.00 -  sv. liturgia s prípravou  

          detí na sv. prijímanie  

+ Anna, Pavol, Pavol,  

   Beata, Lukáš 

   rod. Zahorčáková 
 

Utorok 

21.1. 

 

Vyšná Rybnica 

8.00 - sv. liturgia   
 

 

 

+ Anna, Michal  

 

Streda 

22.1. 
 

 

Vyšné Remety 

16.00 -  sv. liturgia 

 

+ Mária Záhorčáková 

 
 

 

Štvrtok 

23.1. 

 

Vyšná Rybnica 

8.00 - sv. liturgia   
 

Vyšné Remety 

16.00 -  sv. liturgia 
 

+ Alžbeta, Ján, Ján  

   a ostatní 

   z rod. Lazurovej 

 

+  rod. Hoľuková 

 

 

Piatok 

24.1. 
 

 

Vyšná Rybnica 

16.00 - sv. liturgia   
 

Vyšné Remety 

17.00 -  sv. liturgia  
 

 

 

*Michal s rod. 

 
+ Anna Harvanová 

 

Sobota 

25.1. 

 

Vyšná Rybnica 

8.00 -  sv. liturgia   

 

*Ladislav, Ivana, Emil, 

Ivanka, Martin, Samko 

 

 

 

 

Nedeľa 

26.1. 

 

Nedeľa o Zachejovi 
/Zbierka na cirkevné školy/ 

 

Vyšné Remety 

9.00 - sv. liturgia  
 

Vyšná Rybnica 

10.30 -  sv. liturgia  
 

 

 

 

 
 

*za veriacich z farnosti 

 

*Mária s rod. 

 

 

 

 

POKOJ VÁM  

____________________________________________                                                                
Roč.14, číslo 3.                               Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

 

Som spasený? 
 

Boh nás spasil nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali. Nie preto sme 

boli spasení, že sme niekomu v živote pomohli. My sme boli spasení pre Božie 

milosrdenstvo! Zadarmo. A nám sa ponúka ten istý Duch. Duch, ktorý dáva lásku 

zadarmo. Bez Kristovej lásky nie je možné odpustiť. Prečo nám Kristus odpustil? 

Prečo bol milosrdný? Lebo má túto lásku. 

Apoštol Pavol píše: „spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, 

ale zo svojho milosrdenstva... Tit 3,5“. O spáse musíme hovoriť ako svätý Pavol. 

Mnoho ľudí si ju predstavuje do budúcnosti v deň svojej smrti, že potom sa 

uvidí... Ale Pavol hovorí boli sme spasení!!! Otázka pre nás: si spasený, si 

spasená? Čo to znamená? – Máš takúto lásku?, lebo podľa slov apoštola: Kto 

nemá Kristovho Ducha, ten mu nepatrí. Teda spasený som alebo nie som, už tu 

a teraz. A nie o desať či dvadsať rokov. 

Simeon v chráme povie: “lebo moje oči uvideli tvoju spásu Lk 2,30“. Teraz sa ti 

ponúka, skrze toto slovo, táto spása, a ňou je Svätý Duch. Len skrze neho sa 

stávame Božími Synmi. Čo je spravodlivé? Dnes odpustiť. To, že my máme 

odprosiť Maďarov, že my máme odprosiť pravoslávnych, že ja mám odprosiť 

manžela, že ja mám odprosiť rodičov, že ja mám odprosiť svokru, že ja mám 

odprosiť suseda? Tak to teda nie!... A preto Kristus hovorí: Áno to by bola 

nespravodlivosť, žiadať to od teba, lebo ty toho nie si schopný.  

Predstavte si, že máte malé dieťa, dvojročné a žiadali by ste, aby narúbalo 

dreva, nanosilo vody zo studne a prípadne by ste ho nútili, alebo trestali, za to, 

že to nedokáže. Alebo tréner by bil malého žiaka za to, že neskočí do výšky dva 



metre. Všetci by sme povedali, aký nespravodlivý človek, dokonca, aký hlupák, 

ako môže toto žiadať od dieťaťa, ktoré na to nemá síl. 

Pozrite, aký je Boh dobrý. On povie: Ako toto môžem žiadať od ľudí, ktorí nemajú 

Svätého Ducha, ktorí sú plní hriechu? Pošlem svojho Syna a od neho to budem 

žiadať, lebo on má túto lásku. To je spravodlivé! Toto je spása. Veríme, že toto je 

spôsob, ako nás Boh chce zbaviť pýchy, bezočivosti, bezbožnosti a svetských 

žiadostí, aby sme žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne? Pripomeňme 

si, čo povedal Kristus Petrovi: Ak ťa neumyjem nebudeš mať so mnou podiel. To 

znamená, ak ty považuješ môj prejav umývania nôh za prehnaný, za 

neprimeraný, to znamená, že ty takú lásku nielenže nemáš, ale ju ani 

neuznávaš.  

Dobre, bratia a sestry, dokedy to takto bude? Naše kresťanstvo bude len takéto 

cirkevné, s krásnymi obradmi a spevmi? Kde sú tí kresťania, ktorí sú ako soľ? Že 

zomrú v tomto svete a budú to pokladať za spravodlivé. Touto cestou išiel 

Kristus. Neexistuje kresťanstvo bez pokory! My si myslíme, že spravodlivé je, ak 

chodíme do cerkvi a niečo za to od Boha dostaneme. Ale to už nie je zadarmo. 

Spravodlivé v očiach Božích je podobať sa Kristovi, mať jeho lásku a byť 

baránkom, ktorý sníme hriechy z manžela, manželky, z môjho zamestnávateľa, z 

tohto sveta. 

 

SVETLO ČI TMA? 

Predstavte si dve miestnosti. V jednej je tma a v druhej je zapálené svetlo. Keď 

medzi týmito miestnosťami pootvoríte dvere tak sa stane to, že svetlo prenikne 

do miestnosti kde je tma. Nikdy sa nestane, že tma pohltí svetlo. Nikdy sa 

nestane, že pri otvorených dverách prenikne do miestnosti so svetlom pásik tmy. 

Svetlo bolo stvorené aby vládlo nad tmou.  

Ježiš je svetlom. „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet“ 

(Jn 1, 9). Prišiel aby svietil vo tmách a ako vraví Písmo, aby osvecoval každého 

človeka. Keď svetlo svieti vo tme tak tma vlastne zmizne - nahradí ju svetlo. Tmu 

alebo temnotu v naších životoch spôsobuje diabol. Jemu sa podarilo aby sme sa 

cítili nešťastní, smutní, osamelí, aby sme prežívali strach, neodpustenie, 

odmietnutie a podobne. A darí sa mu to aj naďalej, pretože to naozaj často 

prežívame. Je tu však svetlo, ktoré bolo stvorené aby vládlo nad tmou.  

Ježiš prišiel aby nás vytrhol z moci temnôt a aby zažiaril svetlom v naších 

životoch. Určite je mnoho oblastí tvojho života (napr. vzťahy, rodina, škola, práca, 

zdravie, závislosti...), v ktorých potrebuješ pomoc, oslobodenie, podporu alebo 

povzbudenie. Tvoj život má teda oblasti, v ktorých vládne tma. Keby v nich vládlo 

svetlo, zažíval by si v nich lásku, radosť, pokoj alebo iné dobré veci. Ježiš má 

moc svietiť a jediné na čo čaká je tvoje pozvanie.  

Máš slobodnú vôľu, preto máš právo rozhodnúť sa, či chceš alebo nechceš 

pozvať Svetlo do svojho života. Môžeš ho pozvať napríklad tak, že sa začneš 

modliť. Odovzdaj v modlitbe Ježišovi vládu nad týmito oblasťami svojho života a 

on príde so svojím svetlom. Jeho svetlo nahradí tvoju tmu. V jeho svetle sa 

ukáže aj to, na čo sme naviazaní, aj to, čo nie je dobré. Vo tme si nevšimneme 

ani iných ľudí. Zostávame sami so svojím bohatstvom, nemusíme sa oň s nikým 

deliť. Egoizmus je veľmi príjemný. Človek myslí na svoje pohodlie, na to, aby sa 

on mal dobre, aby ho nikto nevyrušoval a nekomplikoval mu život. Aby mal pokoj 

od príliš hlučných detí, aby mal pokoj od starých ľudí, aby nemusel nikomu 

pomáhať, aby sa nemusel o nikoho starať, aby sa nemusel namáhať, aby sa 

nemusel s ničím deliť... Žiť za zatvorenými dverami prináša veľmi veľa výhod. 

Zostať v tme je vždy pohodlnejšie a výhodnejšie pre človeka a jeho pozemské 

ciele.  

Jeden rabbi sa pýtal svojich žiakov: „Ako možno určiť okamih, v ktorom sa končí 

noc a začína sa deň?“ Jeden žiak odpovedal: „To je vtedy, ak v diaľke možno 

rozlíšiť figovník od palmy.“ Rabbi odvetil: „Nie, to nie je vtedy.“ Iný žiak vyhŕkol: 

„Keď možno rozlíšiť ovcu od kozy, vtedy sa noc mení na deň.“ „Ani vtedy nie,“ 

odvetil mudrc. „Kedy nadišiel teda ten okamih?“, pýtali sa netrpezlivo ostatní 

žiaci. Rabbi odpovedal: „Ak sa pozrieš do tváre človeka a spoznáš v ňom brata 

alebo sestru, vtedy sa skončila noc, začal sa deň.“ 

Bratia a sestry, nechajme zažiariť svetlo Pánovho príchodu aj v našich srdciach. 

Aby sme Pána Ježiša celý rok objavovali v našich blížnych. 

 


