
Liturgický program od 3. júla 2017 - do 9. júla 2017 

Deň Čas a miesto Úmysel 
Pondelok 

3.7. 
Vyšné Remety 

8.00 - sv. liturgia + pan. 
+ Ján, Ján, Alžbeta 
a ostatní z rod. Lazúrovej 

Utorok 

4.7. 
Vyšná Rybnica 

17.00 - sv. liturgia 
 

+ Michal, Helena 
 

 
 
 

Streda 
5.7. 

Svätí  apoštolom rovní Cyril 
a Metod učitelia Slovanov 

 

Vyšné Remety 
9.00 - sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
10.30 – sv. liturgia  

 
 

 
 

+ Juraj, Anna, Ján, Anna, 
Michal rod. Kereštanová 
 
*za veriacich z farnosti 

 

Štvrtok 

6.7. 

Vyšné Remety 
16.30 – sv. spoveď 

18.00 - sv. liturgia + euch. pob. 

 
+ Ján, Ján, Alžbeta 
a ostatní z rod. Lazúrovej 

 
 
 
 

Piatok 
7.7. 

1. Piatok v mesiaci 
 

Vyšná Rybnica 
16.00 – sv. spoveď 

17.00 – sv. liturgia + euch. pob. 
 

Vyšné Remety 
18.15 -  sv. liturgia + moleben 

 
 
 
 
 
*za členov sv. ruženca 

 
 
*za členov sv. ruženca 

 

Sobota 
8.7. 

Vyšná Rybnica 
17.00 – sv. liturgia s platnosťou 

na nedeľu 

 
 
 

*za veriacich z farnosti 
 
 

Nedeľa 
9.7. 

 

5. nedeľa po Päťdesiatnici 
 

Vyšné Remety 
7.45 - sv. liturgia  

 

 
  
 

 
 
 

V čase mojej neprítomnosti od 9.7 – 18.7. 2017 ma zastupuje           
o. Martin Mihalčo z Jasenova t. č.  6596347, mob. 0911911524. 

 

POKOJ VÁM  
__________________________________________________________                                                                       
Roč.11. číslo 27.                                   Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

 

PRÁCA. 

Je naozaj peknou pochvalou i pekným uznaním, keď sa o niekom vraví, že je 
pracovitý. Podobne, ako sa hovorí o iných vlastnostiach človeka, aj v prípade 
pracovitosti platí, že nik sa takým nenarodil, ale že sa k tomu dopracoval. 
Pracovitosť – tak ako iné cnosti – môže teda človek „získať“ vlastným úsilím, 
vlastným snažením. Práca pritom patrí k prirodzenosti človeka – keď ju 
zanedbáva, zanedbáva aj svoje človečenstvo. Práca nás čaká každý deň... 
„Človek už tým, že bol stvorený uprostred viditeľného vesmíru na obraz a 
podobu samého Boha a že bol poverený podmaniť si zem, je od svojho 
počiatku povolaný na prácu. Prácou sa líši od ostatných stvorení... Iba človek 
je schopný pracovať a len človek vykonávaním práce napĺňa svoju existenciu 
na zemi.“ (Ján Pavol II. – Laborem exercens).  
Práca teda patrí k základným rozmerom ľudskej existencie. Človek je povolaný 
podmaniť si zem a vládnuť nad ňou, čo sa uskutočňuje prostredníctvom práce. 
Práca ale nie je vždy iba radosťou, nerobí sa vždy ľahko, bez ťažkostí. Stále 
totiž platia slová z raja: „V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb.“ (Gn 3, 19). 
Práca je tak spojená s námahou, s úsilím i s obetou, preto sa k nej musíme 
niekedy aj nútiť. Každú prácu si však musíme vážiť – potrebné je totiž 
uvedomiť si, koľko času a námahy do nej vložili iní. Človek do svojej práce 
vkladá veľa – svoj um, svoju vôľu, lásku, radosť, fantáziu, svoj cit... Čím viac 
lásky do nej dá, tým je jeho práca cennejšia... Dnes počuť sťažnosti rodičov na 
vlastné deti, že nechcú pracovať, že doma nepomáhajú, že sa nezapájajú do 
práce rodiny, sú lenivé. Deti je však potrebné viesť k práci – samozrejme, 
primeranej veku – odmalička.  
Každý  by  mal  teda  mať  svoje  veľké i malé  povinnosti. K  pracovitosti  je tak  
nevyhnutné viesť a vychovávať. A dobrej práci je nutné učiť sa – aby bola 
kvalitná, dôkladná, aby bola vykonaná so správnym úmyslom, aby bola 
radostná, aby sa stávala modlitbou... V podobnom duchu znie i dávne pravidlo: 
„Ora et labora!“, čiže „Modli sa a pracuj!“ Nevyhnutné je teda spájať prácu s 
modlitbou, oslavovať Boha prácou... Robiť veci nielen s Pánom, ale vedieť ich  



robiť – nezištne – i pre Boha... Aj Sväté písmo nás veľakrát poúča o práci a 
pracovitosti. Z práce má mať človek tiež radosť... Je preto správne tešiť sa z 
práce svojich rúk, aby sa na náš chlieb každodenný zarábalo v kresťanskom 
duchu evanjelia, čiže zodpovedne, vytrvalo, poctivo a s láskou.  
Jedno staré známe príslovie hovorí, že práca človeka šľachtí. Z neho tiež 
vyplýva, že lenivosť človeka degraduje, robí úbohým. Proti bežnému ľudskému 
pokušeniu – lenivosti – je tak potrebné bojovať, a to najlepšie pracovitosťou. 
Protikladný postoj treba zaujať aj voči ostatným pokušeniam: pokorou 
bojujeme proti pýche, pravdivosťou proti falošnosti. Lenivosť sa môže skrývať i 
v nedbalosti, nedôslednosti, nepoctivosti či nevytrvalosti v práci, keď svoje 
povinnosti „prekladáme“ na druhých. Aj s týmito „nedokonalosťami“ musíme 
zápasiť a premáhať ich, aby naša práca naozaj dobre slúžila iným a bola 
hodnotná, pevná a trvácna. Kvalitná práca by mala byť i dobre odmenená – 
okrem tej činnosti, ktorou chceme poslúžiť druhým, ktorú chceme obetovať 
Bohu...  
Druhú krajnosť pri práci (niektorí hovoria, že je to obrátená tvár lenivosti, akoby 
druhá strana mince) predstavuje workoholizmus. Ide vlastne o chorobnú 
závislosť na práci, o „preháňanie“ s prácou. Človek môže byť závislý na 
nejakej látke (na alkohole, káve či drogách), na rýchlych výsledkoch, na 
nejakej osobe ale i na práci. Boh už nie je na prvom mieste – vystriedala ho 
práca alebo neuspokojené vnútro človeka. Takáto osoba sa už nevie zastaviť, 
nevie pochopiť svoj problém. Dôležité je preto vedieť sa zamyslieť nad tým, čo 
je v živote naozaj podstatné.  
Prajem Vám, aby ste boli všetci pracovití, ale nie otroci práce. Zostaňte 
slobodné Božie deti. Chráňte sa nielen lenivosti, ale aj druhého extrému – 
workoholizmu. Boh totiž zveril človekovi prácu preto, aby zušľachťoval seba i 
svet, nie aby sa zotročoval workoholizmom alebo ochudobňoval lenivosťou. 
Čas leta, čas prázdnin nesmie byť časom nudy, pasivity, lenivosti ale ani 
otroctvom. Robme veľa dobra. 

 
 

"Dýchaš život?"  
 

V tomto období dovoleniek si mnohí ľudia idú vydýchnuť. Niektorí idú k moru, 
niektorí na hory. Málokto plánuje svoju dovolenku v nejakom veľkomeste  

plnom ruchu, prehriateho a znečisteného vzduchu. Rýchly a hektický spôsob 
života potrebuje na chvíľu zmenu. Človek si potrebuje vydýchnuť a načerpať 
nové sily do každodenných povinností a starostí. Otvoriť okno a nadýchnuť sa 
ranného čerstvého vzduchu je veľmi príjemné. Ba dokonca aj zdravé. Mnohým 
astmatikom určite pomáha pobyt pri mori či v horskom prostredí. Raz som sa 
rozprával s čašníkom vo Vysokých Tatrách, ktorého prízvuk už prezrádzal, že 
nie je Tatranec. Bol z Trenčína. Spolu s manželkou a s deťmi sa presťahoval 
do Vysokých Tatier kvôli astme ich detí. Začali nový život úplne v cudzom 
prostredí bez známych a rodiny len kvôli čerstvému vzduchu. Čerstvý vzduch 
vplýva aj na atmosféru v podnikoch, reštauráciách či rodinných príbytkoch. Je 
rozdiel, keď vojdete do zafajčenej miestnosti plnej dymu, alebo do prostredia s 
čerstvým vzduchom, kde vás nepália oči a nedráždi cigaretový dym. V takomto 
prostredí sa dobre pije káva, zhovára s priateľmi , jedlo vám chutí lepšie a 
človek je viac uvoľnený. Dobré a čisté ovzdušie pozitívne vplýva na život 
človeka. A to vie aj náš Boh, ktorý stvoril našu Zem s čistým ovzduším. Dnes je 
oveľa viac zamorené a škodlivejšie, ako niekedy. Možno ste už niekedy prišli 
do nejakej miestnosti, v ktorej vám neprekážal vzduch, ale divné ovzdušie 
medzi ľuďmi. Aj keď máme vyvetrané izby, na stoloch porozmiestňované 
vonné arómy, aj tak sa nám nemusí dýchať dobre. Aj napriek čistému vzduchu 
môže byť atmosféra veľmi zlá. Pozrime sa len do našich rodín. Ak by do nich 
prišiel Ježiš, ako by sa v nich cítil. Ako by sa cítil v našich príbytkoch. Vadil by 
mu vzduch a zápach, alebo skôr zlá atmosféra medzi manželmi? A čo naše 
pracoviská? Aká atmosféra panuje tam? Je tam cítiť lásku, prajnosť a 
dobrosrdečnosť? Alebo tam skôr vládne zápach po ohováraní, osočovaní, 
neprajnosti, hnevu závisti a nenávisti? V akej atmosfére sa hýbeme? A čo 
produkujeme do svojho okolia my? Okrem oxidu uhličitého každý z nás niečo 
do svojho okolia púšťa. Je to buď život alebo smrť, pokoj a láska alebo nepokoj 
a nenávisť. Čo dávam svojmu okoliu? Čo prinášam svojej rodine, kolegom, 
známym? Tvorí dobré hodnoty alebo zamorujem svet hriechom? Keď prešiel 
vzkriesený Kristus cez zatvorené dvere, dýchol na učeníkov a dal im Svätého 
Ducha. Ježiš do nich dýchol život. A tohto Svätého Ducha sme dostali pri 
myropomazaní. On nás chce prebúdzať k svätosti. On nás chce viesť k 
tvoreniu dobrej atmosféry v našich rodinách, vzťahoch na pracoviskách či 
susedských vzťahoch. Záleží len na nás, či sa necháme použiť Bohom, či 
prispejeme k tomu, aby sa ľuďom okolo nás lepšie dýchalo. 
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