
Liturgický program od 3. septembra 2012 – do 9. septembra 2012 
Deň Čas a miesto Úmysel 

Pondelok 
3.9. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  

 

* Anna s rod. 

Utorok 

4.9. 
Vyšné Remety 

18.00 - sv. liturgia 
+ Andrej, Anna 
   rod. Kicová 

 
 

Streda 
5.9. 

Vyšná Rybnica 
17.00 – sv. spoveď 
18.00 - sv. liturgia 

19.00 – stretnutie rodičov    
                prvoprijímajúcich detí 

 
 
 

 

Štvrtok 

6.9. 

Vyšné Remety 
17.00 – sv. spoveď 

18.00 - sv. liturgia + euch. pob. 

 
+ Zuzana 

 
 
 

Piatok 
7.9. 

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 
8.9. 

Narodenie Panny Márie 
 

Vyšné Remety 
8.30 - sv. liturgia + myrovanie 

 

Vyšná Rybnica 
10.00 - sv. liturgia 

 

 

 
 
 
 
 

Nedeľa 
9.9. 

15. nedeľa po Päťdesiatnici 
 

Vyšné Remety 
8.30 - sv. liturgia 

 

Vyšná Rybnica 
Odpustová slávnosť 

10.30 - sv. liturgia, myrovanie    
             a obchod okolo chrámu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* za veriacich z farnosti 
 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                          

Roč.6, číslo 34.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 
 

Šíriš okolo seba Kristovu vôňu 
2 Kor 2, 15.16 

„Lebo sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha uprostred tých, čo sú 

na ceste spásy, i tých, čo idú do záhuby. Jedným vôňou smrti na smrť, 

druhým vôňou života pre život.“ 

Keď Izrael obetoval Jahvemu obetu za hriech, telo obetovaného 

zvieraťa horelo na oltári a dym z neho sa vznášal k Bohu ako 

príjemná, ľúbezná aróma (Ex 29,18). Ježiš bol našou obetou a v 

Ňom sme i my pre Boha ľúbeznou vôňou. 

Keď kráčaš po ulici, keď prídeš na návštevu, vo svojej práci, všade 

tam okolo seba šíriš vôňu. Nielen Boh a anjeli, ale i ľudia ju môžu 

cítiť. Parfum, vôňu človeka, ktorý v Kristovi zomrel tomuto svetu a 

hriechu a narodil sa pre život a Boha (Rim 6,11). Rovnako ako 

voňavka či parfum z obchodu má táto vôňa rôzne účinky na rôznych 

ľudí. 

Priateľu, v Kristovi si zomrel (Kol 2,20) a stal si sa Bohu príjemnou 

obetou. Tvoja vôňa pre ľudí spasených je vôňou smrti. Pripomína 

im, že to už nie ty žiješ, ale Kristus a ukazuje im na nebo, kde sa s 

nimi stretneš, pretože tvoja smrť v Kristovi ťa po tvojej fyzickej 

smrti privedie k Nemu. Uprostred ľudí na ceste spásy si vôňou smrti, 

ktorá vedie k smrti. 



A pre tých, čo kráčajú do záhuby si takisto vôňou. No vôňou života 

pre život. Keď prechádzajú okolo teba, keď sa s nimi zhováraš, keď 

vidia, aký život žiješ, chcú ho mať aj oni. Závidia ti tvoj život v 

plnosti (Jn 10,10), radosti, požehnaní, zdraví, pokoji a prosperite! 

Cítia z teba život, ktorý nemajú, život, ktorý vedie do večného 

života. To si ich Boh cez teba priťahuje, zachraňuje ich a z cesty do 

záhuby ich privádza na cestu spásy! 

Milovaný, nezabúdaj, že v Kristovi si mŕtvy hriechu, i keď do neho 

upadneš a živý nad všetku predstavivosť, i keď sa cítiš v depresii. Si 

ľúbeznou vôňou, ktorá všetkých privádza bližšie ku Kristovi! 

 

MÔŽEME KRÁČAŤ S NÍM, ALEBO … 
 

Dánsky filozof Kirgeggard opisuje rozdiel medzi obdivovateľom a 

nasledovníkom. Obdivovateľ obdivuje svoj vzor, ale nechce sa mu prinášať 

také obete, aby nasledoval toho, koho obdivuje. Nasledovník naopak snaží sa 

zo všetkých síl byť podobný tomu, koho nasleduje. Byť Ježišovým 

nasledovníkom znamená nasledovať ho aj vtedy, keď jeho «reč» sa nám zdá 

až príliš tvrdá a nekompromisne na nej trvá. Ježiš kladie učeníkom otázku, pre 

koho sa chcú rozhodnúť, za kým chcú vo svojom živote kráčať. Nikoho 

nepresviedča, nikoho nenúti, nikoho násilím nezdržiava a nevracia späť. 

Vtedy, keď ho mnohí opustili, ale aj teraz, keď mnohí odchádzajú a neradi sa 

hlásia k Cirkvi, kladie tú istú otázku pozerajúc sa nám priamo do očí: Aj vy 

chcete odísť? Vedzme, že ani jeden z nás mu nie je ľahostajný. Čaká, že sa 

pre neho slobodne rozhodneme. On čaká aj v tejto chvíli na našu odpoveď. 

Máme v podstate iba dve možnosti, buď ísť za ním alebo ho odmietnuť. Niečo 

medzi tým, nijaká ľahšia stredná cesta neexistuje. Môžeme kráčať s ním alebo 

… Čo by som Ježišovi v tejto chvíli odpovedal ja? 

 

Chodiaca kázeň  
„Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“ (Mt 7,12 ) 

V jedno popoludnie roku 1953 sa na chicagskej železničnej stanici 

zhromaždili reportéri a mestskí funkcionári. Osoba, s ktorou sa chceli 

stretnúť, bol nositeľ Nobelovej ceny za mier za rok 1952. Pár minút po 

tom, ako vlak zastavil, vystúpil z vlaku obrovský, skoro dvojmetrový 

muž s hustými vlasmi a dlhou bradou. Rozblýskali sa všetky 

fotoaparáty. Mestskí funkcionári sa k nemu priblížili so zdvihnutými 

rukami a mnohí mu hovorili, aká je to pre nich česť stretnúť sa s ním. 

Muž sa im zdvorilo poďakoval a potom s pohľadom upretým ponad 

dav ich požiadal, aby ho na chvíľu ospravedlnili. Prešiel davom a 

pristúpil k jednej postaršej černoške, ktorá tam zápasila s dvoma 

veľkými kuframi. S úsmevom zodvihol jej batožinu a odprevadil ju až 

k autobusu. Pomohol jej naložiť kufre a poprial jej šťastnú cestu. Keď 

sa vrátil k uvítacej ceremónii, ospravedlnil sa: „ Prepáčte, že som vás 

nechal čakať ." 

Tým mužom bol Dr. Albert Schweitzer, známi misionár a lekár bez 

hraníc, ktorý strávil svoj život pomáhaním chudobným a Afrike. 

Keď tento jeho skutok videl jeden z členov uvítacieho výboru, obrátil 

sa k vedľa stojacemu reportérovi a s veľkým obdivom na adresu 

Schweitzera prehlásil: „Toto je prvýkrát v živote, čo som videl kázeň 

chodiť." 

 



 


