
Liturgický program od 10. mája 2021 - do 16. mája 2021 

Deň Čas a miesto Úmysel 

 
Pondelok 

10.5. 

Vyšná Rybnica 

17.00 -  sv. liturgia 
 

Vyšné Remety 

18.00 -  sv. liturgia + moleben 

 

+ Andrej Streňo 
 
 

+ Anton Tabiš 

 

Utorok 

11.5. 

Vyšné Remety 

17.00 -  sv. ruženec 

17.30 -  sv. liturgia s prípravou   

           detí na sv. prijímanie 

 
 

+ Alžbeta, Ján, Ján, Juraj  

   rod. Peťová 
 

Streda 

12.5. 

Vyšná Rybnica 

17.30 -  sv. ruženec 

18.00 - sv. liturgia 

 

 
 

+ Gabriel Dolinič 
 

Štvrtok 

13.5. 

 

 
Vysielaná 

naživo 

 

Nanebovstúpenie nášho 

Pána Ježiša Krista 
/Prikázaný sviatok/ 

Vyšné Remety 

 9.00 - sv. liturgia  + myrovanie 

18.15 - sv. liturgia + myrovanie 
 

Vyšná Rybnica 

17.00 - sv. liturgia + myrovanie 

 

 

 
 

+ Mária, Juraj a ostatní  

   z rod. Hlivákovej 

*za uzdravenie Slávky 

 

*za veriacich z farnosti 

 
 

Piatok 

14.5. 

Vyšná Rybnica 

16.30 -  sv. liturgia  

Vyšné Remety 

17.30 -  sv. ruženec 

18.00 -  sv. liturgia  

 

+ Ján, Helena 
 

 

 
 

+ Anton Tabiš 
 

Sobota 

15.5. 

Vyšná Rybnica 

18.00 -  sv. liturgia s platnosťou 

na nedeľu 

 
 

+ Mária Semivanová 

 
 

 

 

 

 

Nedeľa 

16.5. 

 

Vysielaná 
naživo 

 

 

Siedma nedeľa po Pasche –        

otcov 1. nicejského snemu 

/ Zbierka na kat. masmédia/ 

Vyšné Remety 

8.00 -  sv. liturgia  

9.15 -  sv. liturgia  
 

Vyšná Rybnica 

          10.45 - sv. liturgia          

 
 

 
 

 
 

*Bohuznáma rod. 
 

*za veriacich z farnosti 
 

*Milan 

POKOJ VÁM  
__________________________________________________________                                                               

Roč.15. číslo 20.                               Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 
 

Poďakovanie mame! 

    Matka je osoba, pre ktorú je život jej dieťaťa všetkým. Keď sa pozrieme 

do slovníka, prečítame si, že bolesť je nepríjemný telesný alebo psychický 

pocit. Ale aj tak je bolesť niekedy nádherná. Príkladom je bolesť matky, 

keď privádza nový život na svet. Pôrod je bolestivý, ale tá bolesť sa 

nevyrovná sekundám dokonalého šťastia, keď matka drží v rukách svoje 

práve narodené dieťa. Takýchto pocitov bolesti je v živote matky viac.     

    Mama, ako dieťa, ktoré si celý život milovala, ti chcem poďakovať a 

odprosiť ťa za všetky spoločné bolesti života: Za boľavé nohy, pretože 

najviac dostali zabrať v rokoch, keď si za mnou kráčala, kým som sa učila 

chodiť. Nasledovala a sprevádzala si ma, aby som mala istotu, že ak 

rovnováhu stratím, ty ma zachytíš.  

     Za bolesti chrbta, ktoré si pociťovala, keď si sa nado mnou skláňala ku 

kolíske, alebo aby si mi objatím mohla dodať pocit bezpečia a istoty.  

    Za nedostatok spánku v časoch, keď som ťa budila svojím krikom pre 

zlé sny, alebo v snahe nájsť u teba univerzálnu tabletku proti bolesti.  

    Za bolesti rúk počas dní, keď si ma s láskou privinula do náručia, nosila 

po svete, alebo si ma potleskom povzbudzovala pri mojich lepších aj 

horších vystúpeniach.  

   Za boľavé dlane, pomocou ktorých si ma prinavracala na správnu cestu. 

Tie dlane a výchovné zaucho ťa bolelo a trápilo aj dlho po tom, čo som ja 

na to zabudla.  

        Za “bolesti brucha“, počas mojich skúšok a dôležitých chvíľ v mojom 

živote. Tŕpla si spolu so mnou a mala si nervy aj za mňa, hoci sa ťa to 

priamo netýkalo.  

   Za boľavé srdce, pretože viackrát som spravila niečo, čím som ti ublížila, 

ale ty si mi vždy aj napriek tomu vedela odpustiť.  

   Za bolesti hlavy, keď si ma celé noci a dni čakávala, kedy sa mi konečne 

uráči prísť domov.  

  Za unavené uši, ktorými si počúvala moje starosti a radosti.  



  Za boľavé pery, ktorými si mi dávala sladký božtek, a tak si mi prejavovala 

zas a znova svoju lásku.  

  Za unavené oči, pretože si nimi dávala na mňa pozor a striehla, či som v 

poriadku.  

  Za chvíľkové straty hlasu, keď si ma upozorňovala na nesprávnosť môjho 

konania, alebo aj vtedy, keď si mi spievala uspávanky, aby si mi privolala 

sladký spánok.  

  Za bolesti líc, keď si sa na mňa plná lásky a pýchy šťastne od ucha k uchu 

usmievala a smiala si sa na mojich skomolených slovách a nevydarených 

činoch.  

  Vďaka, že tých šťastných bolestí bolo tak veľa a tých menej šťastných tak 

málo. Ďakujem každej mame, že je ochotná podstúpiť tieto bolesti pre svoje 

dieťa.  
Katarína Lacková 

 

Deň rodiny 2021 – “Otec nablízku” 

Už po trinásty raz sa bude na celom Slovensku sláviť Medzinárodný deň rodiny 

vyhlásený Valným zhromaždením OSN na 15. máj. Deň rodiny organizovaný pod 

hlavičkou Fórum kresťanských inštitúcií od roku 2009 je kampaňou a verejnou 

oslavou hodnoty rodiny založenej manželstvom muža a ženy s cieľom dostať 

rodinu do centra pozornosti celej spoločnosti.  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vo svojej správe  k 15. máju 2020 

uviedlo: „Dnešný Medzinárodný deň rodiny prichádza v čase, kedy si ľudia ešte 

intenzívnejšie uvedomujú prirodzenú hodnotu, ktorú v sebe nesie rodina a jej 

význam pre naše spoločenstvo v dobrých aj v komplikovaných, krízových časoch.“ 

Toto konštatovanie  je naďalej aktuálne aj v roku 2021. Rodiny čelia v tejto 

generácii otcov, matiek i detí okrem „chronických“ rodinných  problémov 

nepoznanému tlaku pandémie a jej dosahov. Práve na pozadí nečakanej situácie 

sa ešte viac vynára kríza otcovstva, o ktorej sa už dlhodobejšie diskutuje. Pápež 

František  v  encyklike Amoris Laetitia uvádza  –  „hovorí sa, že naša spoločnosť je 

„spoločnosťou bez otcov“. V západnej kultúre postava otca akoby bola symbolicky 

neprítomná, skreslená, vyblednutá. Zdalo by sa, že aj samotná mužnosť je 

spochybnená.“ V mnohých prípadoch muži nedokážu otcovstvo a zodpovednosť 

prijať, ženu i deti nechávajú samých v reálnom, i prenesenom zmysle slova. 

Téma kampane Deň rodiny sa preto  v tomto roku zameria na krásu, hodnotu 

a dôležitosť otcovstva.  Slogan Deň rodiny 2021 znie „Otec nablízku“ 
 

Deň rodiny v roku  2021 chce: 

• dostať rodinu do centra pozornosti spoločnosti 

• podčiarknuť, že motto  „Otec nablízku“ vyjadruje potrebu nielen fyzickej, ale 

aj psychickej  a duchovnej prítomnosti muža pri svojej manželke a deťoch  v 

dobrom i zlom 

• povzbudiť mužov k prijatiu a objaveniu otcovstva 

• verejne poďakovať všetkým mužom, ktorí sa zodpovedne starajú o svoju 

rodinu a zrelo v nej budujú vzťahy 

• povzbudiť veriacich mužov a otcov utiekať sa k nebeskému Otcovi, ako k 

tomu, ktorý je vždy nablízku 

• poďakovať duchovným otcom, ktorí sú pre mnohé rodiny povzbudením 

• predstaviť možnosti podpory pre mužov, otcov a celé rodiny, ktoré ponúkajú 

rôzne organizácie na zlepšenie vzťahov v rodinách  

• poďakovať všetkým rodičom, ktorí vychovávajú synov schopných prijať rolu 

otca 

• prispieť k zmiereniu v rodinách, kde otec nie je nablízku 

Podujatia a aktivity ku Dňu rodiny 2021 sa budú konať v regiónoch  spôsobom, 

akým to umožnia epidemické opatrenia. Podujatia a aktivity budú postupne 

pridávané na stránku denrodiny.sk a facebookovú stránku Deň rodiny.   

 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjI4OTQ5NTk2NTEwMDk2NDE3JmM9bTJ5NyZlPTEzMTIyNjczJmI9NTMzNjk4MjIyJmQ9cTZ6OGo4eg==.JWD9S9NEOlCMZiCxyKQ263Ee5GnatqS8BI-WjFh3P9c
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjI4OTQ5NTk2NTEwMDk2NDE3JmM9bTJ5NyZlPTEzMTIyNjczJmI9NTMzNjk4MjQzJmQ9bDJzOWg1bw==.ZykjMhPSbjb-qGiWxzCs8ij03u4_1K7hGO6i7EzYl4w

