
Liturgický program od 12. marca 2012 –  do 18. marca 2012 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 

Pondelok 
12.3. 

Vyšná Rybnica 
16.00 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
17.00 -  sv. liturgia + moleben 

 

* Jozef 
 
Ján, Helena, Michal, 
Andrej, Pavol rod. Kicová 

 
Utorok 

13.3. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
17.00 -sv. liturgia + krížova cesta 

 

 
 
 

+ Alžbeta Praščáková 
 

Streda 
14.3. 

Vyšné Remety 
16.30 -  sv. liturgia vopred    
             posvätených darov  

 

+ Mária, Ján, Ján, Juraj  
   rod. Peťová 

 

 
Štvrtok 

15.3. 

Vyšné Remety 
16.00 - sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
17.00 -  sv. liturgia + moleben 

 

+ Mária Škovierová 
 
 

* Zuzana a rodičia 
 
 
 

Piatok 
16.3. 

Vyšná Rybnica 
16.00 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
17.00 - sv. liturgia vopred    
             posvätených darov 

 

 
 
 

+ Mária, Edita, Ján, 
Dušan rod. Doliničová 

 
 

Sobota 
17.3. 

4. zádušná sobota 
Vyšné Remety 

8.30 - sv. liturgia + pan. 
 

Vyšná Rybnica 
9.45 -  sv. liturgia + pan. 

 
 
 

+ za zosnulých 
 
 

+ za zosnulých 
 
 
 
 

Nedeľa 
18.3. 

4. pôstna nedeľa  
 

Vyšná Rybnica 
7.45 - sv. liturgia 

 

Vyšné Remety 
9.00 -  sv. liturgia   

 
 
 
 

* Gabriel 
 
 

* za veriacich z farnosti 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                       

Roč.6, číslo 11.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

Kríž – znamenie Božej lásky 

Americký jezuita a duchovný spisovateľ Mark Link spomína zaujímavý životný 

príbeh. V kancelárii riaditeľa v jednej zo stredných škôl v Texase sa nachádza 

staré hojdacie kreslo. Keď sa riaditeľa pýtali, prečo má v kancelárii staré kreslo, 

vyrozprával im príbeh z detstva. Jedného večera mu babička rozprávala príbeh 

o ukrižovaní Ježiša. Chlapec bol z rozprávania tak rozrušený, že nemohol 

zaspať a celú noc myslel na Ježišovo utrpenie. Zavčasu ráno sa postavil na 

kreslo a zo steny zobral kríž. Bol rozhodnutý, že vytiahne klince z Ježišových 

nôh a rúk. Ale keďže sa mu to nedarilo, začal plakať. Do izby prišla babička a 

pýtala sa ho, čo sa stalo. On jej začal vysvetľovať, čo chcel urobiť: „Babička, ja 

som chcel uvoľniť Ježiša z kríža, lebo jeho ukrižovanie je nespravodlivé“. 

Babička ho vzala na ruky a posadila sa s ním do kresla. Začala mu rozprávať: 

„Ja viem, že si ešte malý, aby si všetkému porozumel, prečo bol Ježiš 

ukrižovaný. Ale jedného dňa pochopíš všetko. Príde deň, keď ukrižovanie 

nebude pre teba niečím hrozným. Spoznáš, že ono je niečím krásnym, lebo ti 

bude pripomínať, ako ťa Ježiš veľmi miloval.“ A riaditeľ dodáva, že to ráno, keď 

sedel babke na kolenách v hojdacom kresle, bolo jeho prvým krokom k 

porozumenie najhlbšej lásky Boha v tajomstve ukrižovania.                                              

Možno sme aj my v detstve čosi podobné prežívali, keď nám niekto rozprával u 

Ježišovom utrpení. Dospeli sme však už natoľko, že chápeme prečo Ježiš 

zomrel a čo to pre nás znamená? Ak sa podľa Božích plánov na dreve kríža 

uskutočnila záchrana človeka, tak človek má pripodobniť svoj život 

ukrižovanému Ježišovi. Preto byť kresťanom znamená nasledovať Krista a niesť 

svoj kríž. Veď dobre poznáme, čo Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť 

za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma“ (Lk 

9, 23). „Niesť kríž“ v časoch Ježiša bola strašná vec. Kríž bol znakom potupnej 



smrti. V takomto historickom kontexte znela Ježišova požiadavka veľmi 

opovážlivo. Vziať svoj kríž a ísť za Ježišom, teda byť jeho učeníkom, 

znamenalo, že z lásky k nemu musel človek ísť všade, aj na bolestnú a potupnú 

smrť. Pravý Ježišov učeník musel zaprieť seba samého a úplne sa odovzdať 

vôli Božej. 

 

Kresťanský život nie je teda nejaké chvíľkové nadšenie, nejaký krátky zážitok z 

Ježiša. Pravý kresťanský život nie je ani hra, spev a spokojnosť. On spočíva v 

ochote vo všetkom sa pripodobniť Ježišovi. Môžeme povedať, že je to trvalý 

stav duše. „Niesť kríž“ znamená prijať od Boha udalosti, ktoré nám spôsobujú 

bolesť, ktoré nás ponižujú a spôsobujú životné skúšky. Kto to prijme, tak prijme 

Boží plán so sebou. Boh vie najlepšie, čo potrebujeme k našej spáse. A cez 

naše utrpenie chce Boh neraz posväcovať svet okolo nás. „Niesť kríž“ znamená 

aj to, že žijeme podľa evanjeliovej morálky. Že sa nehanbíme zachovávať Božie 

prikázania a že sa zároveň usilujeme, aby aj iní žili podľa nich. Čo máme z toho, 

keď je Slovensko štatisticky kresťanskou krajinou, ale len podľa prijatia krstu a 

možno podľa nosenia zlatých krížikov na hrudi. 

 

Za okamih sa budeme klaňať Kristovmu krížu. Klaňať sa krížu je veľmi ľahké. 

Tak isto je veľmi ľahké sa pred krížom prežehnať, žiaľ niektorí ani to nerobia. 

Ľahké je sa aj kríža dotýkať a bozkávať ho. Ježiš z kríža nás bude všetkých 

volať, aby sme ho nasledovali. Uvažujme v tichosti nášho srdca o našej životnej 

ceste s Kristovým krížom. Poďakujme mu, keď nám dával sily, aby sme ho 

nasledovali. Prosme ho o odpustenie, keď sme nechceli prijať nijaké kríže, keď 

sme opľúvali kríže, ktoré nám dal niesť Boh. 

Americký riaditeľ si vážil hojdacie kreslo na ktorom mu babička rozprávala o 

Ježišovom utrpení. My si vážme to, že súčasťou nášho života sú aj kríže. Lebo 

len oni nás dokáže robiť lepšími, svätejšími a približujú nás ku Kristovi 

trpiacemu a zmrtvychvstalému. 

Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na Pôstne obdobie 2012              
/pokračovanie/                                                                                               
Nikdy nesmieme byť neschopní „pociťovať súcit“ s tými, ktorí trpia;       
naše srdce nikdy nesmie byť tak úplne pohltené našimi záležitosťami a 
problémami, že ostane hluché k volaniu chudobného. Práve naopak, 
pokora srdca a osobná skúsenosť utrpenia môžu byť vnútornými zdrojmi 
vzbudzovania súcitu a empatie: „Spravodlivý sa zaujíma o právo 
bedárov, bezbožník nemá (pre to) porozumenia“. Takto sa chápe i 
blahoslavenstvo „plačúcich“, teda tých, ktorí sú schopní vyjsť zo seba 
samých a nechať sa pohnúť bolesťou druhých. Stretnutie s druhým a 
otvorenie sa voči jeho potrebám je príležitosťou na spásu a 
blahoslavenstvo. „Všímať si“ bratov a sestry navyše zahŕňa aj starosť o 
ich duchovné dobro. A tu by som chcel pripomenúť jeden aspekt 
kresťanského života, ktorý podľa mňa upadol do zabudnutia: bratské 
napomínanie s ohľadom na večnú spásu. Dnes sme vo všeobecnosti 
veľmi citliví na tému starostlivosti a dobročinnosti s ohľadom na fyzické 
a materiálne dobro blížnych, ale temer vôbec sa nespomína duchovná 
zodpovednosť za bratov a sestry. Úplne inak to bolo v prvotnej Cirkvi a 
aj v spoločenstvách, ktoré sú opravdivo zrelé vo viere. Tam bolo a je 
dôležité nielen telesné dobro brata, ale aj dobro jeho duše s ohľadom na 
jej definitívne určenie. Vo Svätom písme čítame: „Pokarhaj múdreho a 
bude ťa mať rád. Daj (poučenie) múdremu a bude ešte múdrejší“. Sám 
Kristus prikazuje napomenúť brata, ktorý koná zlo. Sloveso použité na 
označenie bratského naprávania – elenchein – je rovnaké ako na 
označenie prorockého poslania vlastného kresťanom, otvorene 
upozorňovať generáciu, ktorá sa dopúšťa zla. V tradícii Cirkvi patrí 
medzi diela duchovného milosrdenstva aj „napomínanie hriešnikov“. Je 
dôležité si tento rozmer kresťanskej lásky znovu pripomenúť. Zoči-voči 
zlu netreba mlčať. Myslím na postoj tých kresťanov, ktorí sa či už z 
ľudských ohľadov, alebo jednoducho z pohodlnosti, skôr prispôsobia 
všeobecnej mentalite, než by svojich bratov upozornili na spôsoby 
myslenia a konania, ktoré protirečia pravde a nesledujú cestu dobra. 
Pohnútkou kresťanského napomínania však nikdy nesmie byť duch 
odsúdenia alebo obviňovania: vždy sa má konať z lásky a milosrdenstva 
a vychádzať zo skutočnej starosti o dobro brata. Apoštol Pavol hovorí: 
„Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste 
duchovní, napravte ho v duchu miernosti; a daj si pozor, aby si aj ty 
neupadol do pokušenia“. V našej individualizmom preniknutej dobe je 
nutné znovu odhaliť dôležitosť bratského napomínania, aby sme 
spoločne napredovali k svätosti. /pokračovanie v budúcom čísle/ 
 


