
Liturgický program od 1. marca 2021 - do 7. marca 2021 

Deň Čas a miesto Úmysel 

 

Pondelok 

1.3. 
 

online 

Vyšná Rybnica 

8.00 -  sv. liturgia + pan. 
 

Vyšné Remety 

17.00 - sv. liturgia s prípravou  

         detí na sv. prijímanie 

 

 

+ Mária Záhorčaková 

 

 

+ Anna Halapijová 

Utorok 

2.3. 

Vyšná Rybnica 

8.00 -  sv. liturgia + 3. hodinka 

 

+ Emil Kica 
  

 
Streda 

3.3. 
 
 

 

/zdržanlivosť od mäsa/ 
 

Vyšná Rybnica 

9.00 -  sv. liturgia + 3. hodinka 
 

Vyšné Remety 

17.00 -  liturgia vopred        

                  posvätených darov 

 

 
*Milan, Mária 

 

 
+ Ján Mackulin 

Štvrtok 

4.3. 
online 

 

Vyšné Remety 

17.00 - sv. liturgia + kajúci kánon 

+ Ján, Alžbeta, Ján        

   a ostatní  

   z rod. Lazurovej 
 

 

 

Piatok 

5.3. 
 

online 

/zdržanlivosť od mäsa/ 

Prvý piatok 
 

Vyšné Rematy 

17.00 - eucharistická pobožnosť 

            liturgia vopred        

   posvätených darov 

 
 

 

 

 
 

*za členov sv. ruženca 

Sobota 

6.3. 
online 

Tretia zádušná sobota 
 

Vyšne Remety 

9.30 -  sv. liturgia + pan. 

 
 

 

+ za zosnulých 
 

 

Nedeľa 

7.3. 
Online 

 

3. Nedeľa Veľkého pôstu - 

Krížupoklonná  
 

Vyšné Remety 

9.30 - sv. liturgia 

 
 

 
 

 

*za veriacich z farnosti 

Sväté liturgie v sobotu a v nedeľu  o 9.30 a večerné  liturgie v pondelok, vo 
štvrtok a v piatok o 17.00  budú vysielané on - line na  facebookovej  
stránke Gréckokatolícky chrám sv. Archanjela Michala Vyšné Remety 
a facebook Michal Baran. 

POKOJ VÁM  
_________________________________________________                                                            
Roč.15. číslo 10.                           Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

 

Prvá pôstna kázeň kardinála Cantalamessu:   

  Obráťte sa a verte evanjeliu 
 

 „O obrátení sa hovorí v Novom Zákone v troch rozličných momentoch alebo 
kontextoch. Zakaždým sa zdôrazňuje nejaká jeho nová zložka. Dohromady nám 
tieto tri pasáže dajú kompletnú predstavu o tom, čo znamená evanjeliová metanoia. 
Nie je povedané, že ich musíme zakúsiť všetky tri spolu, v rovnakej intenzite. 
Existuje obrátenie pre každé obdobie života. Dôležité je, že každý z nás objaví to, 
ktoré sa ho týka v tomto čase. 

Obráťte sa, čiže verte! 

Prvé obrátenie je to, ktoré zaznieva na začiatku Ježišovho ohlasovania, a ktoré je 
zhrnuté v slovách: „Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1,15). Pokúsme sa 
porozumieť, čo tu znamená slovo obrátenie. V dobe pred Ježišom, „obrátiť sa“ 
znamenalo vždy „vrátiť sa späť“ (hebrejský výraz shub znamená obrátiť smer, vrátiť 
sa vo vlastných stopách). Označovalo to konanie toho, kto si v istom bode života 
uvedomil, že sa ocitol „mimo cesty“. Takže sa zastaví, popremýšľa; rozhodne sa 
vrátiť k zachovávaniu zákona a znovu vstúpiť do zmluvy s Bohom. V tomto prípade 
má obrátenie význam podstatne morálny a dáva predstavu o podstúpení námahy: 
zmeniť zvyky, prestať robiť to a ono... 

Ústami Ježiša sa tento význam mení. Nie preto, že by ho bavilo meniť významy 

slov, ale preto, že jeho príchodom sa veci zmenili. „Naplnil sa čas a priblížilo sa 

Božie kráľovstvo!“ Obrátiť sa neznamená viac vrátiť sa naspäť, k starej zmluve 

a zachovávaniu zákona, ale znamená to predovšetkým urobiť skok vpred a vstúpiť 

do Kráľovstva, chopiť sa záchrany, ktorá prišla pre ľudí bozodplatne, vďaka 

slobodnej a zvrchovanej Božej iniciatíve. 

„Kajajte sa a verte“ neznamená dve rozličné a po sebe nasledujce veci, ale 

v zásade jedno a to isté konanie: obráťte sa, čiže verte!  „Prvé obrátenie spočíva 

v uverení“, napísal sv. Tomáš Akvinský (S. Th., I-IIae, q. 113, a. 4). Všetko toto si 

vyžaduje skutočné „obrátenie“, hlbokú zmenu v spôsobe chápania našich vzťahov 

s Bohom. Vyžaduje si to prejsť od predstavy Boha, ktorý žiada, ktorý rozkazuje, 

ktorý sa vyhráža, k predstave Boha, ktorý prichádza s plnými rukami, aby nám on 



sám všetko daroval. To je to obrátenie od „zákona“ k „milosti“, ktoré tak veľmi ležalo 

na srdci sv. Pavlovi. 

„Ak sa neobrátite a nebudete ako deti...“ 

Vypočujme si teraz druhý úryvok evanjelia, v ktorom sa opäť hovorí o obrátení:    

«V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa teba najväčší v 

nebeskom kráľovstve?“ On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: 

„Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do 

nebeského kráľovstva.“» (Mt 18,1-3) 

Tentoraz „obrátiť sa“ znamená vrátiť sa späť, dokonca do času, keď sme boli 

deťmi! Samotné sloveso strefo, ktoré je tu použité, označuje obrátenie chodu. Toto 

je obrátenie toho, kto už vstúpil do Kráľovstva, uveril v evanjelium, a už nejaký čas 

slúži Kristovi. Toto je naše obrátenie! To, čo Ježiš ponúka, je skutočná 

kopernikovská revolúcia. Je potrebné „decentralizovať sa od seba samých a znovu 

sa zacentrovať na Krista.“ 

Ako môžeme dušiam v očistci pomáhať? 
 

Hlavne svätou liturgiou, ktorú nemôže nič nahradiť. Svätá liturgia je totožná s 

obetou ukrižovania a to vo svojej podstate, ako aj v milostiach, ktoré z ukrižovania 

pre ľudstvo, celý svet a pre mňa osobne v danej chvíli pramenia. Obeta Kalvárie je 

dostatočná na spásu všetkých duší na svete.  
 

Zmiernym utrpením. Každé utrpenie, či telesné alebo duševné, ktoré obetujeme 

za duše v očistci, im prináša veľkú úľavu. 
 

Ruženec je po svätej liturgii najúčinnejším prostriedkom, ako môžeme dušiam 

v očistci pomáhať (úmysel – aj za obrátenie hriešnikov). Modlitbou ruženca (aj k 

Božiemu milosrdenstvu) sa denne vyslobodzuje mnoho duší, ktoré by inak museli 

ešte dlho trpieť. Obracajme sa v modlitbách tiež ku svätcom a ku anjelom. Okrem 

sv. archanjela Michala je ochrancom duší v  očistci sv. Odilo – chudobný opát. 

(Vynikal dobrotou, miloval trpiacu Cirkev, pričinil sa o vznik sviatku Dušičiek.) 
 

Tiež krížová cesta prináša veľkú úľavu. 
 

Duše v očistci hovoria, že odpustky (úplné, čiastočné) majú pre ne veľký význam. 

Prostredníctvom odpustkov je im privlastnené zadosťučinenie, ktoré nebeskému 

Otcovi ponúkol Ježiš Kristus. Ten, kto počas svojho života často získaval odpustky 

pre duše v očistci, dostane v hodine svojej smrti milosti, prameniace z odpustkov, 

ale dokonalejším spôsobom. Je to hrozná vec: nevyužívať (zanedbávať) tieto 

poklady Cirkvi pre duše v očistci. 
 

Almužny a dary na dobré účely, hlavne na misie. (Je možné, že túto peknú 

povinnosť zanedbávali. Mnohé duše majú čo vyrovnávať buď kvôli nezaplateným 

dlhom alebo kvôli nespravodlivej záveti či inej nespravodlivosti. 
 

Tiež zapaľovanie sviec dušiam v očistci pomáha. Najprv preto, že je to úkon 

pozornosti a lásky, potom preto, že sviece sú posvätené a svietia do tmy duši 

v očistci. (Prosíme, aby bol Ježiš pre nich svetlom, aby bol pre nich odmenou za to, 

čo dobré urobili – za ich pekné myšlienky, slová, záslužné skutky.) 
 

Každá duša, za ktorú sa pomodlíme, je nám vďačná a snaží sa našu štedrosť 

odplatiť dobrodením alebo láskavosťou. Hoci sa nemôže modliť sama za seba, 

môže sa modliť – a buďme si istí, že sa modlí za nás. Jej modlitba je veľmi účinná, 

pretože duša je v podstate svätá (s istotou vie, že bude bývať v Božej blízkosti), 

a tak je povolaná, aby nám vyprosila mnohé milosti pre život. 

 

FARSKÉ OZNAMY! 
V prípade potreby napr. spovede, spovede chorých, pomazania chorých, 
úmyslov na liturgií, prosieb na liturgii a i. ma  kontaktujte   telefonicky:                                     
tel. č. 65 95 100,  mob. 0911 711 465.       

 

Prosba o pomoc  

Zákazom verejných bohoslužieb prichádzame o jediný príjem zo 

„zvončeka“, ktorý slúži na režijný chod farnosti. Preto Vás 

prosím o milodar na tento účel. Svoj milodar môžete zasielať  

priamo na farský účet: 

SK87 0200 0000 0032 1144 2953 

Nekonáme ani pravidelné mesačné zbierky na chrám -   

svoj milodar, môžete priniesť aj  na faru alebo dať niektorému 

členovi farskej rady resp. p. cerkovníčke.  

Nech Vás Pán štedro odmení! 


