
Liturgický program od 3. decembra 2012 - do 9. decembra 2012 
Deň Čas a miesto Úmysel 

Pondelok 
3.12. 

Vyšná Rybnica 
16.30 - sv. liturgia  

 
* Bohuznáma  

 

Utorok 

4.12. 

Vyšné Remety 
15.30 – sv. spoveď                                 

17.00 - sv. liturgia + euch. pob. 

 

+ Michal, Andrej, Mária  
    rod. Tomková 

 

Streda 
5.12. 

Vyšná Rybnica 
15.30 – sv. spoveď                                 

17.00 - sv. liturgia + euch. pob.  

 

+ Ján, Anna, Ján  
    rod. Gipková 

 
 
 

Štvrtok 

6.12. 

Sv. Mikuláš Divotvorca 
Vyšná Rybnica 

16.45 - sv. liturgia 
Vyšné Remety                                  

18.00 - sv. liturgia  

 
 

* za dobrodincov 
 

+ Juraj, Alžbeta  
    rod. Jarecká 

 
 
 

Piatok 
7.12. 

1. piatok v mesiaci 
Vyšná Rybnica 

16.00 - sv. liturgia 
Vyšné Remety 

17.00 - sv. liturgia s prípravou  
           detí na 1. sv. prijímanie 

 
 

* za členov sv. ruženca 
 
 
* za členov sv. ruženca 

 
 
 
 

Sobota 
8.12. 

Počatie presvätej 
Bohorodičky sv. Annou 

/prikázyný sviatok/ 
Vyšná Rybnica 

9.00 - sv. liturgia + myrovanie 
Vyšné Remety 

10.30 - sv. liturgia + myrovanie    
          + scénka o sv. Mikulášovi  

 
 
 
 
* Maroš s rod. 
 
 
* za veriacich z farnosti 

 
 
 
 

Nedeľa 
9.12. 

28. nedeľa po Päťdesiatnici 
 

Vyšné Remety 
9.00 - sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
10.30 - sv. liturgia +  

              scénka  o sv. Mikulášovi 

 
 
 
 
 
 
 
 

* za veriacich z farnosti 
 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                       

Roč.6, číslo 47.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

Svätý Mikuláš 
 

Deň svätého Mikuláša je sviatkom detí. Napriek všetkým falzifikáciam, ktoré za 

stáročia osoba sv. Mikuláša zakúsila, bolo by vhodné, aby sme si lepšie všimli 

tajomstvo tejto osoby. Svätý Mikuláš je po Panne Márii najuctievanejším 

svätým v Rusku. Ľudí zjavne tak fascinuje, že ho znova a znova zobrazujú na 

ikonách. V tejto ikone sa so mnou stretáva človek, ktorý je láskou a iba láskou, 

žiari miernosťou a dobrotou. Svätý Mikuláš zosobňuje otcovstvo človeka, ktorý 

pomáha, keď sú ľudia v núdzi, ktorý spolucíti a diskrétne pomáha. Na mnohých 

miestach ho veriaci uctievajú ako toho, ku ktorému sa utiekajú v osobných 

problémoch.  

Keď sa pozrieme na legendy súvisiace s jeho osobou musíme si všimnúť, že 

všetky majú pre náš život hlboký význam. Keď sa svätý Mikuláš dozvedel, že 

jeho chudobný sused je v núdzi a chce predať svoje tri dcéry do verejného 

domu, vhodil cez okno do jeho príbytku tri hrudy zlata, aby každá dcéra mala 

dostatočné veno, ktoré jej umožní vydať sa. Vcítil sa do veľkej starosti otca, pre 

ktorého bolo nevyhnutné takto zneužiť vlastné dcéry, aby on sám mohol prežiť. 

Svätý Mikuláš intervenoval, aby dcéry mohli ísť vlastnou cestou. Negatívnemu 

obrazu otca svätý Mikuláš oponuje obrazom otca, ktorý oslobodzuje svoje deti, 

aby im umožnil ísť za vlastnými túžbami.  

Istá žena sa ponáhľala do chrámu, aby preverila klebetu, že sv. Mikuláš bol 

zvolený za biskupa. Keď sa vrátila domov, našla popálené dieťa, ktoré podišlo 

príliš blízko k ohnisku. Priniesla ho k sv. Mikulášovi. Ten dieťa požehnal a ono 

sa uzdravilo. Vidíme tu matku, ktorá zanedbala svoje dieťa, pretože jej 



zvedavosť bola pre ňu dôležitejšia. Tak veľmi bola zaujatá sebou, že zabudla 

na dieťa. Sv. Mikuláš - otec sa tu javí tiež ako matka, má tiež materinské črty. 

Vytvoril ovzdušie, v ktorom mohlo dieťa vyzdravieť.  

Mikuláš sa tiež prihovoril za troch nespravodlivo odsúdených mešťanov. 

Vytrhol katovi meč a žiadal od sudcu, aby mu vysvetlil dôvod, pre ktorý boli 

odsúdení. Sudca padol na kolená, vyznal svoju vinu a zároveň úpenlivo prosil, 

aby o tom neinformoval cisára. Podobne učinil biskup Mikuláš s tromi 

odsúdenými vysokopostavenými ľuďmi z cisárovho okolia. Je príkladom 

spravodlivého človeka. Nemôže zniesť, že ľudia sú nespravodlivo 

odsudzovaní. Je otcom, ktorý zostáva nestranný pre všetky svoje deti, usiluje 

sa o spravodlivosť pre každého, ktorá mu umožňuje žiť.  

Keď sa vo svetle týchto legiend pozrieš na seba samého, môžeš si položiť 

otázku, či aj ty občas nevyužívaš pre seba svoje deti alebo priateľov, či 

nezanedbávaš svoje materstvo či otcovstvo. Svätý Mikuláš ti dodáva odvahu v 

tvojom otcovstve alebo materstve. V tebe je archetypický obraz otca, ktorý sa 

stará o iných a lieči ich rany. Je v tebe nakoniec aj čistý a spravodlivý človek, 

ktorý vidí potreby a starosti iných ľudí. Zvyk obdarovávať iných sladkosťami na 

sviatok sv. Mikuláša má veľký význam. Nehľaď len na seba, ale aj na tých, 

ktorí trpia vo svojom horkom živote. Možno v tebe sv. Mikuláš prebudí fantáziu, 

vďaka ktorej objavíš, ako môžeš osladiť ich život. 

 

Dnes už nepotrebuješ prostredníka, máš Ducha! 
„Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia“ Hebr 3,7 

Desatoro bolo súčasťou zmluvy s morálnymi a ceremoniálnymi požiadavkami, 
súčasťou starovekého systému pravidiel, zákona, ktorý dal Boh výhradne 
Izraelskému národu. Žiaden iný národ nebol zahrnutý do tejto zmluvy. Vlastne 
na mnohých príkladoch vidíme, že bol namierený proti iným národom v 

prospech Izraela, ktorý bol Jeho vyvoleným národom. Pohania /my/ sme sa 
nestali dedičmi zákona ale dedičmi Abrahámových prisľúbení. 

Načo ale Boh zákon dal?                                                                                        
Bolo to kvôli hriechu nevery, ktorý Iraeliti opakovane páchali. Znovu a znovu im 
Boh dokazoval svoju lásku tým, že ich oslobodil z Egypta, rozdelil pre nich 
Červené more, obstarával im vodu a potravu na púšti, dával im svetlo a teplo v 
noci a tieň cez deň. Izrael opakovane nedôveroval Bohu, neveril v Jeho 
dobrotu. Neprestávali hundrať a sťažovať sa, dokonca Ho spolu s Mojžišom 
obviňovali, že ich chcú v púšti zabiť. Nemali dôveru v Boha, neverili v Boha, 
neverili, že sa o nich postará. Toto je hriech neviery. A tak im Boh dal, čo si 
dokonca sami vyžiadali. Dal im niečo, čo nevyžadovalo vieru. Dal im zákon. 

Pozrime sa, čo sa s Izraelom stalo: „Preto, ako hovorí Svätý Duch: "Dnes, keď 
počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure, v deň pokúšania 
na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia; skúšali ma, hoci videli moje skutky 
štyridsať rokov. Preto som bol smutný tohto pokolenia a povedal som: Ich 
srdce ustavične blúdi; tí veru nepoznali moje cesty. Ako som v svojom hneve 
prisahal: Nevojdú do môjho pokoja!" Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás 
nemal zlé srdce bez viery a neodpadol od živého Boha.“ (Hebr 3, 7-12) 

Všimni si verš 12 -, ktorý hovorí o srdci bez viery (apistias). Toto bol hriech 
Izraela. A znovu: „Načo je teda zákon? Bol pridaný pre priestupky, kým nepríde 
potomstvo, ktorému bolo dané prisľúbenie, a bol vyhlásený skrze anjelov rukou 
prostredníka.“ (Gal 3,19) 

Všimni si, že zákon /vrátane Desatora/ bol daný kvôli „priestupkom“, teda kvôli 
tomu, že Izrael neveril, nemal vieru a neustále provokoval Božiu dobrotu. 
Zákon bol daný, pretože Izrael hrešil. A bol daný len do istého času, len do 
istej doby. Len dovtedy kým nepríde Semeno, potomstvo, ktorým je Kristus 
(vo verši 16). Takže zákon mal expiračnú dobu a tá vypršala pred 2 000 rokmi, 
keď Ježiš všetky požiadavky zákona naplnil!                                                                               
A nakoniec skúsme zopár veršov: 
Rim 4,23 „... všetko, čo nie je z viery, je hriech.“ 
Gal 3,12 „Zákon však nie je z viery, ...“ 
Hebr 11,6 „Bez viery je nemožné páčiť sa Bohu.“ Ak si dokážeme tieto tri verše 
dať dokopy, zistíme, že hovoria toto: žiť podľa zákona je hriech a život podľa 
zákona sa nepáči Bohu, pretože ten, ktorý žije podľa zákona, nežije podla 
viery. 



 


