
Liturgický program od 17. septembra 2012 - do 23. septembra 2012 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 
Pondelok 

17.9. 

 

Vyšná Rybnica 
17.00 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
18.00 - sv. liturgia + pan. 

 

 
 

* Bohuznámy 
 

+ Edita, Ján, Mária,  
  Dušan rod. Doliničová 

 

Utorok 

18.9. 

 

Vyšné Remety 
18.00 - sv. liturgia 

 

 
 

 

Streda 
19.9. 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia 

 

 
 

+ Michal, Juraj 

 

Štvrtok 

20.9. 

 

Vyšné Remety 
18.00 - sv. liturgia 

 

 
+ Ján Mackulin 

 
 
Piatok 
21.9. 

Vyšné Remety 
17.00 - sv. liturgia 

 

Vyšná Rybnica 
18.00 - sv. liturgia s prípravou   
           detí na 1. sv. prijímanie  

 

+ Annamária Dedinová 
 
 
+ Pavol 
 

 

Sobota 
22.9. 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia 

 

 
 

* Ján 
 

 
 
 
 
 
 

Nedeľa 
23.9. 

 

17. nedeľa po Päťdesiatnici 
Počatie Jána Krstiteľa 

/mesačná zbierka na chrám/ 
 

Vyšné Remety 
8.30 - sv. liturgia 

 

Vyšná Rybnica 
10.00 - sv. liturgia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

* za veriacich z farnosti 
 
 
 

* Ladislav s rod. 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                            

Roč.6, číslo 36.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 
 

...ZVNÚTRA, Z ĽUDSKÉHO SRDCA... /Mk 7,22/ 
 

Mám svoje šťastie hľadať? Alebo si ma nájde samo? 

Túto otázku si kladie v jednej zo svojich kníh Anzelm Grün, a pokračuje. Na 

svojom šťastí môžeme pracovať. Zvyčajne nám nespadne samo do lona, no 

stáva sa aj to, že sa nám nejaká šťastná udalosť predsa len prihodí. Gréci to 

nazývajú eutyché. To znamená: Osud bol ku mne priaznivo naklonený a ja som 

napríklad vyhral v Športke. Tento typ šťastia nemá však pre Grékov veľkú 

hodnotu. Skutočné šťastie spočíva v eudaimonii, čiže v dobrom vzťahu k 

svojmu daimonovi, vnútornému sprievodcovi duše, božskému jadru, ktoré 

v sebe nosí každý človek. A na tomto vzťahu môže človek pracovať. 

Prostredníctvom kontemplácie sa dostáva do kontaktu so svojou dušou, čiže 

s tou rovinou skutočnosti, na ktorej Boh v človekovi zanechal svoju stopu. 

 

Šťastie je výrazom naplneného života. Pracovať na svojom šťastí preto 

znamená žiť s plným vedomím, žiť so zapojením všetkých zmyslov, nasadiť 

silu, ktorá sa vo mne skrýva a odovzdať sa svojej úlohe alebo druhému 

človeku. K šťastiu sa však nedá dopracovať tak, ako keď sa niekto venuje 

joggingu, aby vyplavil do obehu hormóny šťastia a tie mu v mozgu uvoľnili 

pozitívne emócie. Takéto šťastie je len chvíľkový pocit, ktorý dlho nevydrží. 

Neexistujú žiadne rýchle metódy, ako sa dopracovať k šťastiu. Šťastie, ktoré 

má byť trváce, si vyžaduje vnútorný postoj. 

 

Erazmus Roterdamský hovorí, že základom šťastia je „chcieť byť tým, kým 

si“. Vôbec to nie je ľahké. Vyžaduje si to vnútornú námahu. Znamená to, že 



musím dať zbohom ilúziám, ktoré si sám o sebe vytváram. Musím dať 

zbohom ilúzii o tom, že som dokonalý, skvelý, najmúdrejší a najúspešnejší. 

Zároveň to však znamená, že sa nemusím bolestne vyrovnávať s tým, kto som. 

Naopak, s plným vedomím môžem sám so sebou súhlasiť. Chcem byť tým, 

kým som. Akceptujem seba aj svoj život. 

Cestu k šťastiu nájdem vo svojom vnútri. To, či som šťastný, záleží iba na 

mojom rozhodnutí. 

 

Si svätý. Pre Jeho účely. 

Svätosť je termín, ktorý je častou témou kázní a veľmi vďačným 

nástrojom na strašenie veriacich. V Starom zákone bolo posvätenie 

primárne spojené so špecifickými rituálmi, ktoré Boh predpísal, aby 

oddelil bežné i menej bežné nástroje, nádoby a kusy nábytku. Potom, 

ako bola ich výroba skončená, boli postriekané krvou obetovaného 

zvieraťa z oltára. Od toho momentu sa nemohli použiť pre inú vec, ako 

pre kňazskú službu v Chráme. Boli úplne oddelené pre Boha –  

posvätené.                                                                                                           

V Novom zákone je posvätenie a tým pádom aj svätosť to isté. Boh si 

ťa vyberá a oddeľuje pre svoje účely krvou Baránka, Ježiša. V Novom 

zákone sa stávame svätými Ježišovou krvou. Aj my sme teraz 

jednoduché nádoby, posvätné, navždy vyhradené pre Jeho zámery. Sme 

nádoby a v nás je poklad nepredstaviteľnej ceny – Duch Svätý a jeho 

moc (2 Kor 4,7). Naše posvätenie je ale oveľa mocnejšie a 

šokujúcejšie. My sa stávame nielen nádobami, ale sme premieňaní na 

Jeho obraz (Ef 4, 24).                                                                                        

Keď Pavol hovorí, že vďakyvzdanie posväcuje nečistú potravu, hovorí, 

že je takýmto spôsobom oddelená pre Boha a Jeho účely. 

Vďakyvzdanie premieňa vlastnú podstatu jedla na niečo sväté. A táto 

pravda siaha oveľa ďalej ako len k jedlu.                                                                       

Je nepredstaviteľne dôležité vedieť, že nie všetko, čo sa deje v našom 

živote, je Jeho vôľa. On nezapríčiňuje krízu a nešťastie národa či 

jednotlivca. On nemôže dať niečo, čo nie je dobré, pretože to 

jednoducho nemá. Nie je to On a tak Boh ťa nemôže obdarovať 

chorobou, lebo ju neobsahuje. Nemôže ťa obdarovať smrťou, pretože v 

ňom žiadna nie je. Môže dať iba to, čo má, čím je.                                              

A tak vďakyvzdávanie v ťažkostiach neznamená, že ďakujeme Bohu za 

ťažkosti, ktoré nám poslal. Vďakyvzdávaním uprostred situácie, ktorá 

podkopáva tvoju dôveru k Bohu, oddeľujeme túto situáciu od diabla a 

sveta, posväcujeme ju a dávame Bohu právo, aby ju použil na Svoje 

účely. Žiadne utrpenie nemá svoj zdroj v Bohu a ničím nám 

neprospieva samo o sebe. No Boh všetko používa na dobré pre toho, 

kto verí. Raduj sa!                                                                  

A tak, priateľ môj, keď budeš čeliť utrpeniu, chorobe, smrti, ani na 

chvíľu si nemysli, že je za tým Boh. Boh tak nebude môcť nič urobiť s 

tvojou situáciou. Ale odpočívaj v dôvere, chváľ Boha za Jeho 

dokončené dielo, posväť svoje ťažkosti a Boh si ich použije a obráti ti 

to na dobré. Nikdy viac už nepovedz, že choroba je kríž, ktorý ti dal 

Boh, aby ťa niečomu naučil. Namiesto toho ďakuj Bohu za Jeho moc 

oslobodenia, za to že Ježiš neposiela zlo, ale naopak prišiel, „aby zmaril 

diablove skutky.“ (1 Jn 3,8) a uvidíš, ako diabol sám padá do jamy, 

ktorú ti pripravil. 

Priateľ môj, ty nie si obeť. Ty si v každom momente víťaz v Kristovi. 



 


