
Liturgický program od 5. marca 2012 –  do 11. marca 2012 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 

Pondelok 
5.3. 

Vyšná Rybnica 
16.00 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
17.00 -  sv. liturgia + moleben 

 

+ Helena  
 
 Ján a ostatní 
  z rod. Lazurovej 

 
Utorok 

6.3. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
17.00 -  sv. liturgia +pan. 

 

 
 
 

+ Alžbeta Jarecká 
 

Streda 
7.3. 

Vyšné Remety 
16.30 -  sv. liturgia vopred    
             posvätených darov  

 

 
 

 

 
Štvrtok 

8.3. 

Vyšná Rybnica 
16.00 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
17.00 -  sv. liturgia + pan. 

 

 
 
+ Juraj, Michal, Anna     
    rod. Sorokáčová 

 

Piatok 
9.3. 

Vyšné Remety 
17.00 - sv. liturgia vopred    
             posvätených darov 

 

+ Ján, Ján a ostatní   
   z rod. Hamorskej 

 
 

Sobota 
10.3. 

3. zádušná sobota 
 

Vyšné Remety 
8.30 - sv. liturgia + pan. 

 

Vyšné Remety 
9.45 -  sv. liturgia + pan. 

 
 
 
 

+ za zosnulých 
 
 

+ za zosnulých 
 
 
 
 
 
 

Nedeľa 
11.3. 

3. pôstna nedeľa - 
Krížupoklonná 

 

Vyšné Remety 
9.00 -  sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
10.30 - sv. liturgia  

14.00 – krížová cesta 

 
 
 
 
 
 

* Mária s rod. 
 
 
 
 

* za veriacich z farnosti 
 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                       

Roč.6, číslo 10.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

Viera je radostný súhlas 
"Je dokonané." Jn 19,30 

Čo je pre teba viera? Je to prostriedok, ktorým dosahuješ nejaký cieľ? Nástroj, 
ktorým meníš Božiu vôľu? Ja sám som vnímal vieru ako akýsi skutok z mojej 
strany potrebný na to, aby ma Boh mohol zmeniť, aby mohol cezo mňa konať. 

Keď svojmu synovi poviem, že jedna plus jedna sú dve, v princípe zareaguje 
dvoma spôsobmi. Buď odpovie: „Áno, tati, máš pravdu.“ Alebo: „Nie, tato, to je 
inak, vieš?“ Môj syn má dve možnosti. Buď prijme, že jedna plus jedna sú dve 
a bude vedieť, že má dve nohy a dve ruky, alebo neprijme a ostatným bude 
tvrdiť, že je chobotnica s dvadsiatimi piatimi končatinami. Svojou nevierou 
nezmení nič na svojom skutočnom statuse dvojnožca, iba bude zo seba robiť 
šaša. 

Keď sa jedná o jednoduché veci, dokážeme v jednoduchosti uveriť a prijať ich 
ako fakt. V duchovnej oblasti sme ale z viery urobili niečo tajomné, zložité, 
neuchopiteľné a vlastne už ani nevieme, čo viera je. Viera kresťana nie je nič 
iné, ako radostný súhlas s tým, čo je pravda, čo sa už stalo. Nie je to tvoja 
viera, ktorá ťa zachraňuje. Nie je to tvoja viera, ktorá robí zázraky. Svojou 
vierou iba prijímaš stav vecí, iba súhlasíš s tým, čo pre teba Boh už urobil. Keď 
Ježiš na kríži povedal „Je dokončené!“ (Jn 19,30), tak to tak aj myslel. Dokončil 
svoje dielo. Vykúpil ťa, spasil a posvätil raz a navždy. Nový Adam vrátil celé 
ľudstvo tam, kde bolo predtým, ako to prvý Adam pokašlal. 

Na tomto fakte svojou nevierou nič nezmeníš. Toto je realita, ktorá sa udiala. 
Rovnako na nej nič nezmeníme, keď jej uveríme a prijmeme ju, no vtedy sa 
prestaneme správať ako chobotnica a postavíme sa na dve nohy.  Keď 
dôverujeme faktu, že Ježiš nás nespasil, kašleme na Neho. Keď dôverujeme 
faktu, že nás neposvätil a veríme, že sme hriešnici, správame sa ako hriešnici. 

Nechaj teda zaznieť v sebe Ježišove slová a uver im. Je dokonané, dielo je 
skončené. Už nie si viac hriešnik ale svätý. Keď tomu uveríme, začneme sa tak 
aj správať! Boh nás nenechal do konca života pod nadvládou hriechu. 
Vysporiadal sa s ním a daroval ti možnosť k životu bez hriechu tu a teraz! 



Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. 

na Pôstne obdobie 2012 

„Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým 
skutkom“ (Hebr 10, 24) 

Milí bratia a sestry! Pôstne obdobie nám opäť poskytuje možnosť 
zamyslieť sa nad srdcom kresťanského života, ktorým je láska k 
blížnemu. Je to skutočne vhodný čas na to, aby sme si s pomocou 
Božieho slova a sviatostí obnovili tak osobnú, ako aj spoločnú cestu 
viery. Ide o cestu, ktorá je v očakávaní veľkonočnej radosti poznačená 
modlitbou a solidaritou s blížnymi, tichom a pôstom. 
Tento rok by som vám chcel predložiť zopár úvah, ktoré vychádzajú z 
krátkeho biblického textu prevzatého z Listu Hebrejom: „Všímajme si 
jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom“ (10, 
24). Ide o vetu z odseku, kde svätopisec vyzýva k dôvere v Ježiša 
Krista ako najvyššieho veľkňaza, ktorý nám získal odpustenie a prístup 
k Bohu. Ovocím prijatia Krista je život, ktorý sa uskutočňuje v súlade s 
troma božskými cnosťami: pristupovať k Pánovi „s úprimným srdcom 
v plnosti viery“, „neochvejne sa držať nádeje, ktorú vyznávame“, a 
neustále venovať pozornosť a navzájom sa pobádať k „láske a dobrým 
skutkom“. Tiež sa poukazuje na to, že takéto evanjeliové správanie je 
dôležité podporiť účasťou na liturgických stretnutiach a modlitbe 
spoločenstva, aby sa pohľad upriamil na eschatologický cieľ: plné 
spoločenstvo s Bohom . Pristavím sa pri 24. verši, ktorý zopár slovami 
ponúka cenné a stále aktuálne učenie o troch stránkach kresťanského 
života: pozornosti voči druhému, vzájomnosti a osobnej svätosti. 
 
1. „Všímajme si jeden druhého“: zodpovednosť za bratov a sestry. 
Prvým bodom je pozvanie „všímať si“ jeden druhého. Používa sa tu 
grécke slovo katanoein, ktoré znamená niečo také ako „dobre si 
všímať“, „byť pozorný“, „hľadieť s uvedomením“, teda uvedomovať si 
realitu. Nachádzame ho v evanjeliu tam, kde Ježiš vyzýva učeníkov, 
aby sa „pozreli“ na vtáky na nebi, ktoré nie sú ustarostené, a predsa sa 
Boh o ne vo svojej prozreteľnosti pozorne stará, a tiež aby „videli“ 
brvno vo vlastnom oku, prv než budú hľadať smietku v oku svojho 
brata. V tom istom Liste Hebrejom nachádzame tento výraz znova, a to 
vo výzve „hľaďte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania“. Teda 
naše povzbudenie začneme slovom, ktoré nás vyzýva, aby sme svoj 
zrak zamerali na druhého, v prvom rade na Ježiša, a aby sme si jedni 
druhých všímali a neboli nezúčastnení či ľahostajní voči osudu našich 

bratov a sestier. Namiesto toho však často prevažuje opačný postoj: 
ľahostajnosť a nezáujem, ktoré sa rodia z egoizmu, skrývajúceho sa pod 
zdanlivým rešpektovaním „súkromnej sféry“. Aj dnes mocne zaznieva 
Pánov hlas, ktorý každého z nás pozýva, aby prijal toho druhého. Aj 
dnes Boh od nás žiada, aby sme boli „strážcami“ svojich bratov a 
sestier a nadväzovali s nimi vzťahy charakterizované vzájomnou 
starostlivosťou a pozornosťou voči dobru druhého i jeho celkovému 
dobru. Dôležité prikázanie lásky k blížnemu ma núti a vyžaduje si odo 
mňa, aby som si uvedomil zodpovednosť za tých, ktorí sú ako ja 
Božími stvoreniami a Božími deťmi: fakt, že sme vo svojej ľudskej 
prirodzenosti a často aj vo viere bratmi a sestrami, musí viesť k tomu, 
aby sme v blížnych skutočne videli svoje „druhé ja“, ktoré Pán 
nekonečne miluje. Ak takto hľadíme na ľudí ako na bratov a sestry, 
potom z nášho srdca prirodzene prúdi solidarita, spravodlivosť a tiež 
milosrdenstvo a súcit. Boží služobník Pavol VI. povedal, že svet dnes 
trpí predovšetkým nedostatkom bratstva: „Svet je chorý. Jeho neduh 
neväzí natoľko v neproduktívnosti zdrojov alebo v ich uchvátení zo 
strany niekoľkých, ako skôr v nedostatku bratstva medzi ľuďmi a 
medzi národmi“ . Pozornosť voči druhému značí želať si pre neho 
alebo pre ňu dobro v každom ohľade: fyzickom, morálnom i 
duchovnom. Zdá sa, že súčasná kultúra stratila zmysel pre dobro a zlo. 
Preto treba zdôrazňovať, že dobro existuje a že zvíťazí, pretože Boh je 
„dobrotivý a preukazuje dobrodenia“. Dobro je to, čo prebúdza, chráni 
a podporuje život, bratstvo a spoločenstvo. Zodpovednosť voči 
blížnemu teda značí chcieť a robiť druhému dobro, a tiež túžiť po tom, 
aby sa otvoril logike dobra; všímať si svojich bratov a sestry znamená 
mať otvorené oči pre ich potreby. Sväté písmo upozorňuje na 
nebezpečenstvo tvrdého srdca, akýsi druh „duchovnej narkózy“, ktorá 
nás robí slepými voči utrpeniu druhých. Evanjelista Lukáš prináša dve 
Ježišove podobenstvá, v ktorých sú uvedené dva príklady takéhoto 
stavu, ktorý môže postihnúť srdce človeka. V podobenstve o dobrom 
Samaritánovi, kňaz a levita ľahostajne „obchádzajú“ človeka, ktorého 
okradli a zbili zbojníci, a v podobenstve o boháčovi si zasa človek 
presýtený dobrotami nevšíma situáciu chudobného Lazára, ktorý 
umiera hladom pred jeho dverami. V oboch prípadoch ide o presný 
opak toho, čo znamená „všímať si jeden druhého“, hľadieť na neho s 
láskou a súcitom. Čo však bráni takémuto ľudskému a láskyplnému 
pohľadu na brata? Často je to materiálne bohatstvo a presýtenosť, ale aj 
uprednostňovanie vlastných záujmov a starostí pred všetkým ostatným.  
/pokračovanie v budúcom čísle/ 


