
Liturgický program od 19. marca 2012 –  do 25. marca 2012 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 

Pondelok 
19.3. 

 

Vyšné Remety 
17.00 -  sv. liturgia + moleben 

 

+ Ján, Ján 
    rod. Mandičáková 

 
Utorok 

20.3. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
17.00 - sv. liturgia  

 

+ Benešová, Jakabová 
 
 

+ Alžbeta Jarecká 
 

 
Streda 
21.3. 

Vyšná Rybnica 
16.00 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
17.00 -  sv. liturgia vopred    
             posvätených darov  

 

+ Helena 
 
 
 

+ Irena rod. Timočková 

Štvrtok 

22.3. 
Vyšná Rybnica 

16.00 -  sv. liturgia + moleben 

 

+ Mária Škovierová 
 

 
 

Piatok 
23.3. 

Vyšné Remety 
16.30 – krížová cesta detí 
17.00 - sv. liturgia vopred    
             posvätených darov 

 
 
 

+ Anna Dedinová 

Sobota 
24.3. 

Vyšná Rybnica 
8.00 -  sv. liturgia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nedeľa 
25.3. 

5. pôstna nedeľa 
Zvestovanie presvätej 

Bohorodičke Panne Márii 
/mesačná zbierka na chrám/ 

 

Vyšné Remety 
9.00 -  sv. liturgia + myrovanie   

 

Vyšná Rybnica 
10.30 - sv. liturgia + myrovanie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
* za veriacich z farnosti 
 
 

* Martina srod. 

Pozor v nedeľu 25.3. zmena na letný čas, spíme o hodinu kratšie!!!! 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                       

Roč.6, číslo 12.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

Priblížilo sa Božie kráľovstvo 
 

 Práve prežívame Veľký pôst, a to nás nabáda k zvýšenému úsiliu prežívať 
svoju vieru naozaj autenticky. Nebyť teda kresťanmi len podľa mena, ale aj 
podľa života. Našimi pôstnymi predsavzatiami – obetami – tak vyjadrujeme 
lásku k Bohu.  
Dokazujeme v nich našu pozornosť i našu oddanosť Bohu. Naše 
sebazapieranie je vyjadrením túžby viac patriť Bohu, milovať ho, a to nielen 
slovami, ale najmä činmi. Aj keď sa zdá, že pôst je predovšetkým ľudským 
snažením, nie je to tak. Kresťanský pôst totiž vychádza z milosti. Ide o 
vyjadrenie toho, čo Boh „spôsobuje“ v našom vnútri. Ježiš v evanjeliu hlása: 
„Robte pokánie, lebo sa priblížilo Nebeské kráľovstvo.“ (Mt 4, 17). Prvou a 
hlavnou skutočnosťou je teda blízkosť Božieho kráľovstva.  
A Boh sa k nám priblížil v Ježišovi Kristovi, Boh nám v ňom zjavil svoju lásku. 
Pokánie, obrátenie – čiže úplná zmena smeru v živote – je preto až dôsledkom 
tohto faktu. Jasné je aj poradie toho, čo Ježiš hlásal na začiatku svojho 
pôsobenia v Galilei: 1. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; 2. Kajajte sa a verte 
evanjeliu. My – ľudia – sme si to však v hlavách (z neznámych príčin) akosi 
poprehadzovali. Myslíme si, že to práve my sa približujeme k Božiemu 
kráľovstvu, lebo sa kajáme a robíme dobré skutky. Nie div, že potom musíme s 
trpkosťou pravidelne konštatovať: to naše pokánie sa nám akosi nedarí... a ani 
trochu nás „nebaví“. Logika pokánia a Božieho kráľovstva ale funguje úplne 
naopak. Ako spúšťací mechanizmus skutočného pokánia – obrátenia – totiž 
funguje len prekvapivá radostná skúsenosť z blízkosti Božieho kráľovstva a 
samotného Boha, ktorý sa z vlastnej iniciatívy a s láskou približuje k svojmu 
stvoreniu. Mení nás teda len dotyk Božej milosti.                                                V 
dnešnej dobe je pôst vysoko aktuálny – svet nás totiž láka na rôzne pôžitky či 
radovánky. Ide o „širokú, rovnú cestu“, ktorá ale vedie k smrti. Duchovná smrť je 
teda dôsledkom pohodlného, pôžitkárskeho spôsobu života. A liekom na ňu je 
práve pôst... Najkrajším dôvodom kresťanského pôstu je však láska k Bohu... 
Skrze pôst tak konkrétne, skutkami dokazujeme Najvyššiemu, že ho milujeme... 
Okrem toho nás pôst očisťuje a oslobodzuje... Využiivajme teda dobu svätej 
Štyridsiatnice na to, aby sme sa viac priblížili k Pánovi...Dovoľ, aby ťa Božia 
milosť práve v pôste ešte viac naplnila a pomohla byť novým stvorením v 
Kristovi Ježišovi. 



Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na Pôstne obdobie 2012              
/pokračovanie/ 

2. „Jedni druhým“: dar vzájomnosti. 
Takéto „stráženie“ jedného druhým odporuje mentalite, ktorá neuvažuje 
o živote v eschatologickej perspektíve – lebo ho redukuje iba na jeho 
pozemský rozmer – a v mene individuálnej slobody akceptuje 
akékoľvek morálne rozhodnutie. Spoločnosť ako je tá dnešná sa môže 
stať hluchou tak voči fyzickému utrpeniu, ako aj voči duchovným a 
morálnym potrebám života. To sa však v kresťanskom spoločenstve 
nesmie stať! Apoštol Pavol vyzýva, aby sme hľadali „to, čo slúži pre 
pokoj a na vzájomné budovanie“ (Rim 14, 19) a tiež „blížnemu na jeho 
dobro a budovanie“ (tamže 15, 2), a aby sme nehľadali, čo vyhovuje 
mne, „ale čo osoží mnohým, aby boli spasení“ (1Kor 10, 33). Toto 
vzájomné napomínanie a usmerňovanie v duchu pokory a lásky musí 
byť súčasťou života kresťanského spoločenstva. 
 

Pánovi učeníci zjednotení v Kristovi skrze Eucharistiu žijú v 
spoločenstve, ktoré ich spája navzájom ako údy jedného tela. To značí, 
že ten druhý ku mne patrí a jeho život, jeho spása sa týka môjho života a 
mojej spásy. Dotýkame sa tu veľmi hlbokého prvku spoločenstva: náš 
život je spojený s tými druhými v dobrom i v zlom: tak viny, ako aj 
skutky lásky majú i spoločenský rozmer. V Cirkvi, ktorá je Kristovým 
mystickým telom, sa táto vzájomnosť prejavuje tým, že spoločenstvo 
neprestajne robí pokánie a prosí o odpustenie za hriechy svojich detí, ale 
sa aj vždy teší z nového svedectva čnosti a lásky, ktoré v ňom rozkvitlo, 
a oslavuje ho. Svätý Pavol hovorí, nech sa „údy rovnako starajú jeden o 
druhý“ (1Kor 12, 25), lebo sme len jedno telo. Na tejto spolupatričnosti 
sa zakladá láska k našim bratom a sestrám, ktorej prejavom je dávanie 
almužny, predstavujúce spolu s modlitbou a pôstom typickú pôstnu 
prax. Aj v konkrétnej starostlivosti o najchudobnejších môže každý 
kresťan vyjadriť svoju účasť na jedinom tele, ktorým je Cirkev. Všímať 
si druhých tiež značí uznať dobro, ktoré v nich Pán uskutočňuje a 
ďakovať s nimi za zázraky milosti, ktoré dobrý a všemohúci Boh 
naďalej koná vo svojich deťoch. Keď kresťan spozná v druhom 
pôsobenie Ducha Svätého, musí sa z toho tešiť a oslavovať nebeského 
Otca (porov. Mt 5, 16). 
 

 
3. „A tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom“: spoločne 
napredovať k svätosti. 
Toto vyjadrenie z Listu Hebrejom (10, 24) nás vedie k tomu, aby 
uvažovali o univerzálnom povolaní k svätosti, o neustálom napredovaní 
duchovného života; nabáda nás, aby sme túžili po vyšších daroch milosti 
a po čoraz väčšej a plodnejšej láske (porov. 1Kor 12, 31 – 13, 13). 
Cieľom vzájomne venovanej pozornosti je povzbudzovať sa k čoraz 
účinnejšej láske v očakávaní večného života v Bohu, teda dňa, keď 
slnko nikdy nezapadne – „sťa svetlo rozbresku, čo dužie čoraz väčšmi 
do bieleho dňa“ (Prís 4, 19). Čas života, ktorý sme dostali, je vzácnou 
príležitosťou, aby sme objavili a konali dobro z lásky k Bohu. Tým 
rastie a rozvíja sa samotná Cirkev, aby tak dosiahla plnú zrelosť v 
Kristovi (porov. Ef 4,13). Do tejto dynamickej perspektívy rastu spadá 
aj naša výzva, aby sme sa vzájomne pobádali dosiahnuť plnosť lásky a 
konať dobré skutky.        

 
Žiaľ, stále je tu pokušenie ľahostajnosti, zhášania Ducha, odmietania 
podnikať s talentami, ktoré nám boli dané pre dobro naše i druhých 
(porov. Mt 25, 25 n). Všetci sme dostali bohatstvo duchovných a 
materiálnych darov, ktoré sú potrebné na uskutočnenie Božieho plánu, 
pre dobro Cirkvi i pre našu osobnú spásu (porov. Lk 12, 21b; 1 Tim 6, 
18). Duchovní učitelia nám pripomínajú, že kto v živote viery 
nenapreduje, ten ustupuje. Drahí bratia a sestry, kiež prijmeme stále 
aktuálnu výzvu, aby sme smerovali k „,vysokej úrovni‘ každodenného 
kresťanského života“  

Keď Cirkev vo svojej múdrosti spoznáva a ohlasuje blahoslavenstvo a 
svätosť toľkých príkladných kresťanov, chce tým vzbudiť túžbu po 
napodobovaní ich čností. Svätý Pavol nás vyzýva: „Predbiehajte sa 
vzájomne v úctivosti“. Zoči-voči svetu, ktorý od kresťanov požaduje 
nové svedectvo lásky a vernosti Pánovi, nech všetci pocítia, že je 
naliehavo potrebné usilovať sa predbiehať v láske, v službe a v dobrých 
skutkoch (porov. Hebr 6, 10). Táto výzva nadobúda osobitný dôraz v 
posvätnom čase prípravy na Veľkú noc. So želaním svätého a plodného 
Pôstneho obdobia vás zverujem príhovoru preblahoslavenej Panny 
Márie a všetkým zo srdca udeľujem apoštolské požehnanie. 

 


