
Liturgický program od 14. mája 2012 –  do 20. mája 2012 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 

Pondelok 
14.5. 

 

Vyšné Remety 
17.00  - sv. ruženec 
17.30 - sv. liturgia 

 

+ Štefan, Mária, Karol   
   rod. Lamerová 

 
 

Utorok 

15.5. 

Vyšná Rybnica 
16.30 - sv. liturgia 

 

Vyšné Remety 
17.30 -sv. liturgia +  moleben  

 

 
 

+ Ján, Anna, Anna, Mária 
rod. Simiková 

 

Streda 
16.5. 

Vyšná Rybnica 
17.00  - sv. ruženec 
17.30 - sv. liturgia  

 

 
 

 
 
 
 

Štvrtok 

17.5. 

 

Nanebovstúpenie Pána 
/prikázaný sviatok/ 

 

Vyšná Rybnica 
16.45 -sv. liturgia + myrovanie 
 

Vyšné Remety 
18.00 -sv. liturgia + myrovanie 

 
 
 
 
* za veriacich z farnosti 
 

 
 

Piatok 
18.5. 

Vyšné Remety 
16.30 - sv. liturgia 

 

Vyšná Rybnica 
17.30 - sv. liturgia + moleben 

 

+ Anna Mackulinová 

Sobota 
19.5. 

Vyšná Rybnica 
8.00 -  sv. liturgia 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nedeľa 
20.5. 

7. nedeľa po Pasche – 
otcov 1. nicejského snemu 

/zbierka na katolické masmédia/ 
 

Vyšné Remety 
9.00 -  sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
10.30 - sv. liturgia  

 

 
 
 
 
 
 
 

* Anna s rod. 
 
 
* za veriacich z farnosti 
 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                            

Roč.6, číslo 19.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 
 

MaMa 
 

 

Mama. To slovo je plné citu a také prekrásne. 
Veď každé dieťa, čo má mamu, môže byť šťastné. 

Viedla ťa prvými krokmi, naučila ťa žiť, 
dala ti pocítiť, čo znamená slovo ľúbiť. 

Láskou ťa živila, sprevádzala tvoje prvé kroky. 
Všetky prečiny odpustila a nepočítala ich. 

Dieťa je pre mamu darom od Boha, najviac, čo môže mať. 
Len si spomeň, koľko nocí kvôli tebe nemohla spávať. 

Vzala ťa z postieľky a tíšila celú noc, 
robila to z lásky a od otca nečakala pomoc. 

Brala ťa takého, aký si, aj s chybami a omylmi 
a odpustila, aj keď sme jej srdce toľkokrát bezcitne zlomili. 

Na druhý deň zabudla a bola opäť milá, 
niekto by sa hneval, no ona to nespravila. 

Zobrala nás do náručia a jemne ískala vlásky 
Počúvala nás hodiny, veď jej srdce bolo plné tej neopísateľnej 

lásky. 
Milujem, keď sa k nej môžem pritúliť a ona ma nežne pohladí 
a povedať jej bez obáv, čo ma trápi, je jediná, čo ma nezradí. 

Jej sladké slová pomôžu mi v každej chvíli 
a viem, že mama odpustí, aj keď sa tisíckrát pomýlim. 
S jej večným úsmevom sa všetko zlé na dobré obráti 

a život nájde svoj smer, ak ho nachvíľu stratil 
Mamy a deti materinskou láskou navždy sú spojené, 
to najkrajšie puto lásky nikto nikdy nemôže rozdeliť... 

 
Milé mami čky, 

prajeme Vám, nech je pre Vás každý de ň milý 
a priate ľsky ako Váš úsmev, 

štedrý ako Vaše srdce a nádherný ako vaša duša. 
Všetko najlepšie! 

 



Láska? Zabudnúť na seba ... 
 
 

V roku 70 po narodení Krista sa v Ríme konalo zvláštne zasadanie mestskej 

rady. Senát riešil otázku: Aké meno dať najvyššiemu božstvu? Dať mu meno 

boh bohatstva, boh múdrosti, alebo boh veľkej moci? Šéf senátu vraj vtedy 

povedal: „Najvyšší Boh nemôže byť bohom bohatstva, lebo by potom nemohol 

byť bohom chudobných. Nemôže byť ani bohom múdrosti, lebo by potom 

nemohol byť bohom hlúpych. A tiež nemôže byť bohom moci, lebo by nebol 

bohom slabých a bezbranných. Nazvime ho Bohom lásky, vtedy bude 

bohom všetkých.“ 

 

Už pohania rozumným uvažovaním prišli na to, čo píše sv. Ján vo svojom liste: 

„Boh je láska.“ Lenže dnes toto slovo a všetko, čo sa za ním skrýva, je už tak 

zneužité, že sa bojíme kázať túto pravdu. Aby sme sa priblížili k Bohu, ktorý je 

láska, najprv sa musíme priblížiť k správnemu chápaniu samotnej lásky. Čo je 

láska? Čo znamená milovať? 

 

Nebudeme tu dlho filozofovať a povieme si iba toľko, že milovať znamená 

zabudnúť na seba! Keď sa pozrieme na kríž, vidíme, čo je láska, čo znamená 

milovať. Bože, Ty Stvoriteľ všetkého, Ty vládca nad všetkým, Ty Kráľ všetkých, 

Ty si zabudol na seba, ináč by si nemohol skončiť tak, ako si skončil. Bože, Ty 

Láska. „Môže matka zabudnúť na svoje dieťa? A keby aj ona zabudla, ja nikdy 

nezabudnem!“ Náš Boh je Láska. A podľa samotných slov Krista, iba vtedy 

ostatní spoznajú, že sme kresťania, keď sa budeme aj my navzájom milovať. 

Túto výzvu adresuje Ježiš svojim učeníkom aj nám kresťanom: „Toto vám 

prikazujem, aby ste sa milovali navzájom.“ Všetko ostatné je iba pomoc k tomu,  

 

aby sme to dokázali. A aby tak sme mali radosť a aby naša radosť bola úplná. 

Láska je zabudnúť na seba a tak vlastne žiť v živote iných. Žiť v živote svojej 

manželky, svojho muža, v živote svojich detí, príbuzných a priateľov; a tak sa 

vlastne náš život akoby rozširoval do nekonečna a naberal nekonečné 

perspektívy. Opak lásky - egoizmus, sebaláska, má opačnú tendenciu: zužuje 

náš život na nás samých a ostatných využíva iba ako prostriedok na dosiahnutie 

vlastných potrieb a chúťok. Nemilovať - to je peklo. A skutočne sledujeme 

koľko pekla je v našich rodinách, v našich vzťahoch, v našej krajine a na svete 

vôbec. Je peklo, lebo nechápeme, že zmysel života je láska, milovať. 

Nechápeme, čo je láska. Že je to zabudnúť na seba a nie myslieť iba na seba. 

Iba tým, že budeme robiť šťastnými iných ľudí, nájdeme svoje vlastné 

šťastie. 

 

Milovať to je zabudnúť na seba. Náš Boh je Láska. My sme stvorení na obraz 

Boží a tak v ničom inom ako v láske nenájdeme zmysel a radosť života. Ruky 

človeka sú stvorené na to, aby pracovali a objímali. Nohy na to, aby kráčali a 

stávali sa aj pre iných oporou. Reč a hlas na to, aby zbližovali a jasali. A srdce 

na to, aby milovalo. Všetko ostatné je mimo. 

 

Vtipovisko 

Žena u lekára po prehliadke: 
- Pán doktor, som vážne chorá? 

- Nie je to také zlé, ale ak sa chcete uzdraviť, mali by ste každý deň 
zjesť jedno vajce. 

- Viete pán doktor, ale keď ja vajíčka neznášam. 
- Vy ste mi dobre nerozumeli, ja som povedal, ZJESŤ nie ZNIESŤ!  

 

 



 


