
Liturgický program od 10. septembra 2012 - do 16. septembra 2012 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
Pondelok 

10.9. 

Vyšná Rybnica 
17.00 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
18.00 - sv. liturgia 

 

* Bohuznáma rod. 
 
+ Anna, Juraj  
   rod. Prislupská 

Utorok 

11.9. 
Vyšné Remety 

18.00 - sv. liturgia 
+ Ján, Ján  
   rod. Hamorská 

Streda 
12.9. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia 

 

* Bohuznámy 

 

Štvrtok 

13.9. 

Vyšné Remety 
18.00 - sv. liturgia s prípravou   
            detí na 1. sv. prijímanie 

 
+ Zuzana 

 
 
 
 
 

Piatok 
14.9. 

Povýšenie  životodarného 
Kríža nad celým sveton 

 

Vyšná Rybnica 
16.45 - sv. liturgia + myrovanie  

 

Vyšné Remety 
18.00 - sv. liturgia + myrovanie 

 

 
 
 

+ Viera, Mária  
   rod. Petrušková 
 

+ Ján, Ján, Anna, Juraj  
    rod. Hamorská 

 
 
 

 

Sobota 
15.9. 

Presvätá Bohorodička 
Spolutrpiteľka 

 

Vyšné Remety 
8.30 - sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
10.00 - sv. liturgia 

 

 
 
 
 
 
* Bohuznámy 

 
 
 
 
 

Nedeľa 
16.9. 

16. nedeľa po Päťdesiatnici 
Nedeľa po Povýšení 

 

Vyšné Remety 
8.30 - sv. liturgia 

 

Vyšná Rybnica 
10.00 - sv. liturgia 

 
 
 
 
 

* za veriacich z farnosti 
 
 
 

* Ján s rod. 

 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                       

Roč.6, číslo 35.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 
 

Z Rečí svätého biskupa Ondreja Krétskeho 

Kríž je slávou a povýšením Krista 
 

Slávime sviatok Kríža, ktorý zahnal temnoty a navrátil svetlo. Slávime sviatok 

Kríža a spolu s Ukrižovaným sme pozdvihnutí do výšin, aby sme zem s 
hriechom zanechali dolu a získali nebeské dobrá. Vlastniť Kríž je taká vzácna a 
taká veľká vec, že kto ho vlastní, vlastní poklad. Ja som zo všetkých dobier 
právom nazval pokladom to, čo je v skutočnosti i podľa mena najkrajšie. V 
ňom, cezeň a do neho je uložená celá naša spása a bola vrátená do 
pôvodného stavu. 
Keby totiž nebolo bývalo Kríža, Kristus by nebol býval ukrižovaný. Keby nebolo 
bývalo Kríža, život by nebol býval klincami pribitý na drevo. Keby nebol býval 
klincami pribitý, neboli by z boku vytiekli pramene nesmrteľnosti, krv a voda, 
ktoré očisťujú svet; nebol by býval zničený dlžobný úpis hriechu, neboli by sme 
bývali prepustení na slobodu, neboli by sme mohli jesť zo stromu života a raj 
by bol zatvorený. Keby nebolo bývalo Kríža, smrť by nebola bývala pokorená 
ani peklo olúpené. 
Preto je Kríž veľká a drahocenná vec. Veľká, lebo cezeň vzniklo veľa dobrého; 
o toľko viac, o koľko väčšiu hodnotu treba pripísať Kristovým zázrakom i 
mukám. Aj drahocenná, lebo Kríž je Božím utrpením i trofejou. Utrpením, lebo 
sa dal na ňom dobrovoľne umučiť, a trofejou, lebo na ňom bol zasiahnutý 
diabol a s ním porazená aj smrť; závory pekla boli rozbité a Kríž sa stal 
všeobecnou spásou celého sveta. 
Kríž sa nazýva aj Kristovou slávou a Kristovým povýšením. To on je ten 
vytúžený kalich a ukončenie múk, ktoré pre nás Kristus pretrpel. Že Kríž je 
Kristovou slávou, o tom počuj, čo sám hovorí: „Teraz je Syn človeka oslávený a 
v ňom je oslávený Boh, a čoskoro ho oslávi.“ A zasa: „Ty, Otče, osláv mňa 
slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet.“ A znova: „Otče, osláv svoje 
meno. A z neba zaznel hlas: Už som oslávil a ešte oslávim.“ Oznamoval tým 
slávu, ktorú potom dosiahol na Kríži. 
A že Kríž je aj Kristovým povýšením, počúvaj, čo sám hovorí: „A ja, až budem 
vyzdvihnutý, všetkých pritiahnem k sebe.“ Vidíš, že kríž je Kristovou slávou a 
povýšením. 
 



Deformovaná motivácia.                                                   
Lebo nás ženie Kristova láska... (2 Kor 5,14) 

Jedného dňa, keď moja vnučka Hannah mala 11 rokov pribehla k Melanie, 
očividne rozrušená. Tu je ich rozhovor: 
Hannah: Starká, Jeremy ma škrtil! 
Melanie: Škrtil ťa? 
Hannah: Áno, pozri na červený odtlačok na mojom krku! 
Melanie: Choď povedať Jeremymu aby prišiel sem. 
Melanie: Jeremy, škrtil si Hannah? 
Jeremy: Jeremy prikývol s previnilým výrazom na tvári. 
Melanie: Jeremy, nesmieš škrtiť svoju sestru. 
Jeremy: Nemôžem ísť do väzenia, kým nemám trinásť. 
Melanie: Jeremy, nikto nehovoril o väzení. Neškrti svoju sestru, pretože ju máš 
rád. Máš rád Hannah? 
Jeremy: Opäť prikývol. 
Melanie: Myslíš, že je niečo, čo by si jej chcel povedať? 
Jeremy: Odpusť.  
Melanie: To je dobrý nápad. 
Jeremy ide do druhej izby a ospravedlní sa. 

Áno, to sú deti mojej dcéry. Jeremy je vážne milý chlapec a jeho správanie v 
tejto situácii bolo preňho netypické. Pripúšťam však, že vybočil z koľají týmto 
incidentom.  Je pozoruhodné, že prvá odpoveď, ktorá vyšla z jeho sedemročnej 
hlavy, bola o práve a väzení. Malý právnik to zdedil po rodine z otcovej strany. 
Žartujem, samozrejme, ale problémom tu je sklon k mysleniu v právnych 
termínoch. Bolo by zlé urobiť to či ono? Bol by som potrestaný, keby som to 
urobil? 

Nie je to len Jeremy, kto nepochopil. My všetci občas nechápeme. Naše 
konanie nie je o rozhodnutí správne alebo nesprávne alebo o treste. 
Katalyzátorom pre náš život má byť láska. Ak je náš životný štýl založený na 
našom zjednotení s Trojjedinou Láskou, žijeme v tomto rozmere, a nie podľa 
súboru pravidiel, ktoré prinášajú zodpovedajúci súbor trestov a odmien. 
Konáme s láskou, pretože Láska je našou DNA. V Ňom žijeme (a milujeme), 
hýbeme sa a sme. 

Láska presúva motiváciu nášho správania z oblasti povinnosti do oblasti túžby. 
Ctíme si Krista v našich skutkoch, pretože chceme, nie preto, že musíme. 
Toľko ľudí bolo zneužívaných náboženstvom, ktoré hlásalo, že sa musia 

správať určitým spôsobom, takže nemohli slobodne žiť náboženstvo vo svojom 
životnom štýle. Namiesto toho boli vždy povinní správať sa určitým spôsobom. 

Láska tvojho Otca k tebe zostáva rovnaká bez ohľadu na to, čo robíš alebo čo 
nerobíš. Dokým si budeme myslieť, že naše správanie nejako ovplyvní to, čo 
On cíti voči nám, nikdy nebudeme schopní spočinúť v Jeho láske. Budeme sa 
sústreďovať na seba, čo robíme, obávajúc sa, či je to dosť dobré, aby sme 
ostali v Otcovej priazni. 

Nádherná pravda o Jeho milosti je, že Boh ťa nemiluje kvôli tomu aký si dobrý. 
Miluje ťa, pretože On je dobrý. Tvoje správanie môže kolísať, ale Božia láska k 
tebe nie. Jeho láska k tebe nikdy nebude väčšia alebo menšia než aká je práve 
v tejto chvíli. Tvoj Otec ťa miluje tak, ako miluje svojho vlastného Syna. V 
skutočnosti stojíš v Kruhu Lásky medzi Osobami Najsvätejšej Trojice a úžasné 
TRI V JEDNOM ťa objíma ako Otec, Syn a Duch objímajú seba navzájom vo 
večnej láske, ktorá bude naveky stála a nemeniteľná. 

Apoštol Pavol povedal, že to bola Kristova láska, ktorá viedla jeho konanie. Je 
dôležité si uvedomiť, že nepovedal, že to bola jeho láska ku Kristovi, ale 
Kristova láska k nemu, ktorá ovplyvňuje jeho konanie. Dôraz v modernej cirkvi 
sa kladie na to, ako my máme milovať Jeho, ale dôraz v Novom Zákone je na 
Jeho láske k nám. Zmeniť to znamená nájsť seba na mieste, kde sme plní 
nepretržitej duchovnej únavy z nášho úsilia milovať Ho viac. 

Náš spôsob života má byť motivovaný Jeho láskou k nám. Ale ako máme rásť 
v našej láske k Nemu? Odpoveď je rásť v poznaní Jeho lásky k nám. Ako 
budeš rásť v spôsobilosti prijímať Jeho lásku, objavíš lásku prúdiacu z tvojho 
života nevídaným spôsobom. 

Príliš často, keď zlyháme, spovedáme sa a prosíme Boha, aby nám pomohol 
milovať Ho viac. Ale ako porastieme v poznaní Jeho lásky k nám, spontánne 
budeme Ho milovať vrúcnejšie. „Milujeme, pretože On prvý miloval nás“ (1 Jn, 
4,19). Keď vieme ako veľmi sme opravdivo milovaní bez ohľadu na to, či naše 
správanie je dobré alebo zlé, naša motivácia sa zmení. Budeme motivovaní 
vnútorne, nie zvonka. 

Takže, keď sa tvoje správanie zmení občas skokom, nepozeraj hore k 
imaginárnemu Sudcovi Vesmíru, ktorý je pripravený poslať ťa do väzenia. Pozri 
do tváre Čistej Lásky a zistíš, že sám sa chceš zachovať vždy dobre ...pretože 
ON ťa miluje. 



 


