
Liturgický program od 24. septembra 2012 - do 30. septembra 2012 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 

Pondelok 
24.9. 

 

  

 

Utorok 

25.9. 

 

Vyšné Remety 
18.00 - sv. liturgia 

 

 

+ Michal a ostatní 
   z rod. Smoľakovej 

 

Streda 
26.9. 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia 

 

 
 

* Bohuznáma rod. 

 

Štvrtok 

27.9. 

 

Vyšné Remety 
18.00 - sv. liturgia 

 

+ Juraj, Mária, Anna, 
Michal, Alžbeta, Juraj 
z rod. Juhaščikovej  

 
 
Piatok 
28.9. 

 

Vyšná Rybnica 
17.00 - sv. liturgia 

 

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

 

+ Andrej, Michal, Anna  
   rod. Kukučová 
 
 
+ Michal Hlivák 

 

Sobota 
29.9. 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia 

 

 
 

* Michal 

 
 
 
 
 
 

Nedeľa 
30.9. 

 

18. nedeľa po Päťdesiatnici 
/ zbierka na KBS/ 

 

Vyšné Remety 
8.30 - sv. liturgia 

 

Vyšná Rybnica 
10.00 - sv. liturgia 

 

 
 
 
 
 
 

* za veriacich z farnosti 
 
 
 

* Bohuznámy 

 
 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                       

Roč.6, číslo 37.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 
 

Božia milosť je nezaslúžená.                                          
Gal 5,4 

„ Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, odtrhli ste sa od Krista, 
odpadli ste z milosti.“ 

Čím je pre teba milosť Boha? Jednoducho povedané, milosť znamená, že Boh 
ťa požehnáva, obdarováva, uzdravuje, zachraňuje kvôli Ježišovi. Božia milosť 
je nezaslúžená a ničím nezískaná obľuba, Božie zaľúbenie do teba jednoducho 
preto, čo urobil Ježiš počas svojho života a na kríži. 

Pretože Božia milosť je založená na Ježišovom a nie tvojom diele, jediný 
spôsob, ako odpadnúť od milosti, je myslieť si, že si ju môžeš alebo musíš 
zaslúžiť, udržať, splatiť, či vrátiť Bohu svojou vlastnou poslušnosťou a dobrými 
skutkami. 

Napríklad, od milosti odpadneš, keď hovoríš, „Boh ma môže vypočuť len vtedy, 
keď sa budem dostatočne dlho modliť.“ Takisto odpadávaš od milosti, keď si 
myslíš, že keďže chodíš do chrámu, či sa ti podarilo potlačiť zlý zvyk či hriech, 
Boh sa z teba teší a požehná ťa. Odpadávame od milosti nie svojím hriechom, 
ako často počujeme, ale naopak myslením si, že Boh od nás žiada, aby sme 
Mu na oplátku slúžili - ak si myslíme, že funguje na princípe niečo-za-niečo. 

Keď si myslíme, že naše snahy, naša poslušnosť nám získavajú alebo 
udržiavajú Božie požehnanie, stávame sa farizejmi. Oni verili, že dodržiavanie 
zákona ich ospravedlní pred Bohom a zaistí im Jeho požehnanie. No pravda je, 
že keď veríme ako oni, „chceme byť ospravedlnení zo zákona a odpadávame z 
milosti.“ To znamená, že odpadávame od Krista, ktorý je našou spásou, 
Vykupiteľom, uzdravením a obdarovaním. Boh nedokáže fungovať inak, ako na 
princípe obdarovávania, na princípe milosti a tak takýmto myslením 
zabraňujeme Bohu fungovať v našom živote.                                          
To ale určite nikto z nás nechce. Každý z nás chceme žiť život v plnosti, chce 
plniť Božiu vôľu, prijímať Jeho radosť, Jeho požehnanie, Jeho zázraky. Ak 
dôverujeme Jeho milosti a nie dodržiavaniu zákona, vtedy Boh môže bez 
zábran konať zázraky, uzdravovať, starať sa. Stáva sa uzdravením a ľudia sú  



uzdravení. Stáva sa múdrosťou. Stáva sa bohatstvom. Stáva sa spásou. Je 
všetkým.                                                                                                                        
Priateľ môj, ak chceš, aby Kristus vždy naplno pracoval v tvojom živote a cez 
teba, nikdy neodpadávaj z milosti, nestavaj sa jej do cesty svojím dodržiavaním 
zákona. Len si pamätaj a vždy dôveruj, že Boh koná a žehná len a len kvôli 
Kristovmu dokončenému dielu na kríži. Kvôli Jeho krvi, Jeho ranám, Jeho 
smrti, Jeho poslušnosti si ty a nielen ty, teraz ospravedlnený, uzdravený, 
prinášajúci ovocie a požehnaný! 

Aký je postoj Cirkvi k mágii?  

Uvediem niekoľko zdrojov, z ktorých je zrejmý postoj Cirkvi voči mágii a 
podobným veciam:                  

Biblia                                                                                                                            
Biblia na mnohých miestach výslovne hovorí o mágii, čarovaní, veštení a 
astrológii ako o zvrátenosti, ošklivosti pred Božou tvárou, ktorá vyvoláva Boží 
hnev. Týka sa to aj nosenia amuletov, ako na to doplatili bojovníci z čias Júdu 
Makabejského, ktorí zahynuli a u ktorých sa našli tieto predmety.  

Otcovia Cirkvi  
Rannokresťanký spis Didaché z prelomu prvého a druhého storočia hovorí:  
„Dieťa moje, vyhýbaj sa každému zlu a všetkého podobného… Dieťa moje, 
nepýtaj sa veštcov vo veštiarniach na budúcnosť. Vedie to k modloslužbe. 
Nepoužívaj zariekadlá, ani pýtanie sa hviezd, ani kúzla. Nechci to ani poznať. Z 
toho všetkého sa rodí modloslužba“ (čl. 3).  
„Cesta smrti je táto – predovšetkým je zlá a plná prekliatia: vraždy, 
cudzoložstvá, žiadosti, smilstvá, krádeže, modlárstvo, kúzelníctvo…“(čl. 5)   
Cirkevný spisovateľ Tertulián napísal: „„O astrológoch, čarodejoch a 
podvodníkoch všetkého druhu sa nesmie ani hovoriť. Nedávno jeden astrológ, 
ktorý prehlasuje, že je kresťan, mal tú drzosť, že obhajoval svoje remeslo! 
Preto sa musí pripomenúť, aspoň stručne, jemu a všetkým podobným, že 
urážajú Boha, keď dávajú hviezdy pod ochranu bôžikov a robia na nich závislý 
osud ľudí. Astrológia a mágia sú hanebné výmysly zlých duchov“   
Sv. Cyril Jeruzalemský  v Mystagogických katechézach pre krstencov píše toto: 
„Služba diablovi je... vzdávanie úcty neoduševnelým modlám, zapaľovanie 
lámp alebo prinášanie kadidlovej obeti pri prameňoch alebo riekach. Ako k 
tomu niektorí došli oklamaní snami alebo démonmi, domnievajúc sa, že nájdu 
vyliečenie telesných trápení. Neobracaj sa tam. Tiež vykladači vtáčích 
znamení, veštenie, prorokovanie, alebo amulety či písanie na lístie, mágia 

alebo nejaké iné zlé umenie a všetky takéto sú službou diablovi. Strež sa 
takýchto vecí.“  

Katechizmus Katolíckej Cirkvi  

Katechizmus Katolíckej cirkvi o povere hovorí: „Povera je vybočenie 
náboženského cítenia a úkonov, ktoré ono ukladá. Môže vyplývať aj na kult, 
ktorý vzdávame pravému Bohu, napríklad keď sa pripisuje takmer magická 
dôležitosť určitým, ináč oprávneným alebo potrebným praktikám. Pripisovať 
účinnosť modlitieb alebo sviatostných znakov iba ich materiálnej stránke bez 
ohľadu na vnútorné dispozície, ktoré vyžadujú, znamená upadnúť do povery“ 
(KKC 2111). Alebo ešte jednoduchšie, ako to katechizmus zhrňuje: „Povera je 
vybočenie kultu, ktorý vzdávame pravému Bohu. Prejavuje sa najmä v 
modloslužbe, ako aj v rozličných formách veštenia a mágie“ (KKC 2138).  
„Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva , ktorými si človek chce podmaniť 
skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú 
moc nad blížnym - hoci aj preto aby mu získal zdravie – vážne odporujú čnosti 
nábožnosti. Tieto praktiky sú ešte odsúdeniahodnejšie, keď sú spojené s 
úmyslom škodiť druhému, alebo keď sa pri nich uchyľuje k zásahu zlých 
duchov“.  
Katechizmus katolíckej cirkvi sa okrem toho vyjadruje aj k ďalším praktikám, 
ktoré s touto oblasťou súvisia: „Treba odmietnuť všetky formy veštenia: 
uchyľovanie sa k satanovi alebo k zlým duchom, vyvolávanie mŕtvych alebo iné 
praktiky, o ktorých sa mylne predpokladá, že „odhaľujú“ budúcnosť (por. Dt 18, 
1; Jer 29, 8). Používanie horoskopov, astrológia, čítanie z ruky, výklad 
predpovedí alebo osudov, jasnovidectvo a uchyľovanie sa k médiám prejavujú 
vôľu mať vládu nad časom, nad dejinami a nakoniec nad ľuďmi a zároveň 
túžbu nakloniť si skryté mocnosti (okultné - pozn. autora). Sú v protiklade s 
úctou a rešpektom spojenými s láskyplnou bázňou, ktoré sme povinní mať 
jedine voči Bohu“ (čl. 2116). „Aj nosenie amuletov si zasluhuje výčitku“ (KKC, 
č. 2117).  

List toskánskych biskupov  
„Mágia v akejkoľvek forme predstavuje jav, ktorý nemá objektívne nič spoločné 
so skutočným a pravým náboženstvom a uctievaním Boha. Naopak je jeho 
nepriateľkou a odporkyňou. Právom súčasná veda (alebo zdravý ľudský rozum 
vôbec) považuje mágiu za formu iracionality – tak vzhľadom k mimologickým 
ponímaniam, na ktoré sa odvoláva, ako aj s ohľadom na prostriedky, na ktoré 
sa spolieha, alebo na ciele, za ktorými ide.“ 
 


