
Liturgický program od 30. novembra 2020 - do 6. decembra 2020 

Deň Čas a miesto Úmysel 
 

 
 

Pondelok 

30.11. 

Vyšná Rybnica 

8.00 -  sv. liturgia + 3. hodinka 
 

Vyšné Remety 

17.00 - sv. liturgia s prípravou 

          detí na sv. prijímanie 

 

+ Andrej, Alžbeta  

 

 
+ Andrej, Mária, Jozef,  

   Mária rod. Doliničová 
 

Utorok 

1.12. 

Vyšné Remety 

16.00 -  sv. spoveď 

17.00 -  sv. liturgia + moleben 

+ Alžbeta, Ján, Juraj,  

   Ján, Anna a ostatní  

   z rod. Žofčákovej 
 

 

Streda 

2.12. 

Vyšná Rybnica 

16.00 -  sv. spoveď 

17.00 -  sv. liturgia + moleben 

 

 

+ Beáta Ondríková 

 

Štvrtok 

3.12. 

Vyšné Remety 

16.00 -  sv. spoveď 

17.00 -  sv. liturgia + euch. pob. 

 

+ Michal, Andrej, Mária  

   rod. Tomková 
 

 

 

 

Piatok 

4.12. 

1. Piatok v mesiaci 
 

Vyšná Rybnica 

16.00 -  sv. liturgia + euch. pob. 
 

Vyšné Remety 

17.15 -  sv. liturgia + moleben 

 

 
 

*za členov sv. ruženca 
 
 

+ Beáta Ondríková 

Sobota 

5.12. 

Vyšná Rybnica 

8.00 -  sv. liturgia  

 

+ Štefan 

 

 

 

 
 

Nedeľa 

6.12. 

 

 

27. nedeľa po Päťdesiatnici 

Sv. Mikuláš  Divotvorca 
/Zbierka na Klokočov/ 

 

Vyšné Remety 

8.00 - sv. liturgia pre seniorov  
 

9.15 - sv. liturgia  
 

Vyšná Rybnica 

10.45 -  sv. liturgia  

 

 

 
 
 

*za členov sv. ruženca 
 

*za dobrodincov  

 

*za veriacich z farnosti 

 V prípade sv. spovede chorých ma kontaktujte telefonicky: 
                                                           tel. č. 65 95 100,  mob. 0911 711 465 

 

POKOJ VÁM  
_________________________________________________                                                            
Roč.14. číslo 46.                       Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica        

 

Filipovka a Advent                                                                 
 

Skutočnosť, že Filipovka je ako pôst menej známa ako napr. Veľký pôst pred 

Paschou, vplýva na to, že mnohí naši veriaci ju stotožňujú s Adventom. Filipovka, 

ako čas pôstu a prípravy, sa v cirkvi prijala podľa vzoru starozákonných 

patriarchov, ktorí s veľkou vierou očakávali príchod Mesiáša. 

V byzantskom obrade je Filipovka časom, kedy chce Cirkev utvrdiť srdcia veriacich 

vo viere príkladom ako starozákonných, tak aj novozákonných svätých, ktorých 

pamiatku slávi v tomto pôstnom období. 

V latinskom obrade je obdobie tento pôstny nazvaný ako adventné obdobie. Toto 

obdobie sa začína prvými vešperami nedele, ktorá padne na deň 30. novembra 

alebo na najbližší deň tohto dátumu a končí sa pred prvými vešperami Narodenia 

Pána. Táto adventná doba odstránila jeho pôstny charakter a prijala eschatologický 

charakter. Aj samotné liturgické texty povzbudzujú veriacich k očakávaniu druhého 

a slávneho príchodu Pána. 

Teologický a liturgický pohľad na Filipovku 

Aj napriek tomu, že je Filipovka starobylou praxou prípravy na Vtelenie 

a Bohozjavenie nášho Pána, nemá vyvinutú špeciálnu detailnú štruktúru. Obdobie 

Filipovky nám má pomôcť lepšie pochopiť a vážiť si všetko z Božieho plánu spásy. 

Keďže teologicky Narodenie Ježiša Krista a jeho verejné účinkovanie sú 

neodlučiteľne spojené, Filipovka nás má pripraviť na prijatie Ježiša Krista do sveta 

a na začiatok jeho verejného účinkovania.  

Pôst Filipovky nás pripravuje aj na prijatie Kristovho verejného účinkovania, 

ohláseného pri Bohozjavení. Príchodom do Betlehema a Narodením Ježiša Krista 

(25. decembra) sa začíname pripravovať na Bohozjavenie. Neostávame stáť pri 

Narodení. Naša radosť z Božieho príchodu nás poháňa dopredu a vidíme 

Bohozjavenie. S Bohozjavením zakúšame začiatok Kristovho zjavenia, ktorý nám 



zjavil tajomstvo Boha. Najviac zo všetkého poukazuje Bohozjavenie na tajomstvo 

Trojice, tajomstvo dlho naznačované v Starom zákone. 

Súčasné liturgické obdobie Filipovky je možné rozdeliť do troch prípravných fáz: 

1. Vzdialená príprava (15.11. – 19.12.) 

Toto obdobie je liturgicky vo vzťahu k Filipovke málo výrazné. Síce ho tvoria sviatky 

Uvedenia Bohorodičky do chrámu (21.11.), či Počatia Bohorodičky svätou Annou 

(08.12.) a aj liturgické spomienky niektorých starozákonných prorokov (Abdiáša, 

Nahuma, Habakuka, Sofoniáša, Daniela a ďalších troch mládencov), avšak prvé 

konkrétne pozvanie k príprave sa objavuje až na sviatok sv. apoštola Andreja 

(30.11). 

2. Blízka príprava (20.12. – 23.12.) 

Blízka príprava je známa ako Predsviatok (Predprazdenstvo) Narodenia Ježiša 

Krista a je liturgicky omnoho výraznejšie. Liturgické texty na tieto sú vyjadrením 

túžby po Mesiášovi, radostným plesaním nad tým, že Boh sa stáva človekom a 

Boží obraz v človekovi, ktorý bol zatemnený hriechom, je opäť zreštaurovaný. 

3. Bezprostredná príprava (24. 12) 

V tento deň je prísny pôst a zároveň čas intenzívnej modlitby. Ide o aliturgický deň, 

kedy sa neslávi ani svätá liturgia, jedine žeby tento deň pripadol na sobotu alebo 

nedeľu. Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou sa totiž viaže už k samotnému 

sviatku Narodenia. Špecifickou modlitbou sú Kráľovské hodinky s čítaním 

starozákonných proroctiev vzťahujúcich sa na Mesiáša. 

Je čas Filipovky, kedy nás Cirkev nechce zaviazať nejakou pôstnou disciplínou, ale 

skôr pozvať k tomu, aby sme sa z lásky k Ježišovi Kristovi, ktorý prichádza na túto 

zem kvôli spáse každého jedného z nás, zriekli aspoň nejakých príjemných vecí či 

pokrmov, a skrze intenzívnejší duchovný život pripravili svoje srdcia ako jasle pre 

novonarodeného Božieho Syna. 

 

OZNAMY pre veriacich  

„Tehlička“ pre Klokočov 
 

Pomoc pri výstavbe pútnického domu v Klokočove je možné zakúpením tzv. 
„tehličky“ v hodnote 15 Eur a vtedy človek dostane 2 kalendáre (veľký a 
malý). Samostatne sú kalendáre nepredajné. 

 

 

Pôst za odvrátenie pandémie – každý piatok 

Biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za 
odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom 
zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto  piatkov postia 
takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, 
nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň – 
s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm,“ povedal arcibiskup 
Zvolenský. Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. 

 

PREDPLATNÉ  
 

Cena predplatného časopisu MISIONAR (mesačník) na rok 2021 

je 13 €  
 

Cena predplatného časopisu SLOVO (dvojtýždenník) na rok 2021 

vrátane nástenného kalendára (na r. 2022) je za odber 1-10 kusov      

20 €. 

Stolový kalendár  -  2 €. 

Nástenný kalendár 1€. 

 

Tesco zbierka potravín 

V dňoch 19. 11. - 3.12. 2020 sa v priestoroch nákupného centra Tesco na 
Sobraneckej ceste v Michalovciach v čase od 12.00 - 18.00 hod. uskutoční Tesco 
zbierka potravín, ktorú realizuje Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice. 
Zmyslom tejto zbierky je podporiť sociálne odkázané rodiny. Zbierka prebieha vo 
forme nákupu trvanlivých potravín. 

 

V piatok spovedám chorých. Chorých nahláste telefonicky:    

tel. č. 65 95 100,  mob. 0911 711 465 

 
 


