
Liturgický program od 27. februára 2012 –  do 4. marca 2012 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 

Pondelok 
27.2. 

 

Vyšná Rybnica 
16.30 - sv. liturgia  

 

 
 

+ Margita, Ján 
 

Utorok 

28.2. 
Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia 

 

 

 

Streda 
29.2. 

Vyšné Remety 
17.00 -  sv. liturgia vopred    
             posvätených darov  

 

 
+ Ján rod. Doliničová 

 

Štvrtok 

1.3. 

Vyšná Rybnica 
16.00 – sv. spoveď + euch. pob. 
17.00 - sv. liturgia + moleben 

 

 
+ Michal Dudej 

 
 
 
 
 

Piatok 
2.3. 

1. piatok v mesiaci 
 

Vyšné Remety 
15.00 – sv. spoveď +euch. pob. 

16.00 - sv. liturgia vopred    
             posvätených darov 

 

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

 

 
 
 

* za členov sv. ruženca 
 
 
 
 

* za členov sv. ruženca 

 
 

Sobota 
3.3. 

2. zádušná sobota 
 

Vyšná Rybnica 
16.00 - sv. liturgia + pan. 

 

Vyšné Remety 
17.15 -  sv. liturgia + pan. 

 
 
 
 

+ za zosnulých 
 
 

+ za zosnulých 
 
 
 
 
 

Nedeľa 
4.3. 

2. pôstna nedeľa 
 

Vyšné Remety 
9.00 -  sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
10.30 - sv. liturgia  

13.00 – krížová cesta 

 
 
 
 

* za veriacich z farnosti 
 
 
 

* Peter s rod. 
 
 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                       
Roč.6, číslo 9.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

 

Viera sa priatelí s pôstom 
 

Do kategórie kresťanskej askézy a umrtvovania patrí aj pôst. Slovo pôst sa 
používa v dvojakom význame. Raz sa ním označuje činnosť odriekania a 
inokedy sa ním rozumie liturgické obdobie cirkevného roku, cez ktoré sa 
pripravujeme na Veľkonočné sviatky. 
Je povinný pôst, ktorý ukladá cirkevné prikázanie, ale aj dobrovoľný, ku 
ktorému sa podujímame z vlastnej horlivosti. Pri pôste sa zriekame jedla, ale aj 
iných pozemských dobier. Spôsobujeme si ujmu na menšom dobre, aby sme 
nestratili väcšie dobro. Za menšie súženia si „kupujeme“ väčšie radosti. Pôst 
môže mať najrozličnejšie podoby. Najčastejšie sa postíme od jedál a nápojov, 
ale môžeme sa zriekať aj iných vecí, napríklad od počúvania hudby, pozerania 
televízie, od fajčenia, pitia kávy alebo alkoholických nápojov, od sladkostí a 
podobne. Pri pôste treba pamätať na mieru, aby sme si nepoškodili zdravie. 
Svätý Gregor Veľký napísal: „Pôstom sa majú zničiť hriechy, nie telo.“ Cirkev 
nás vyzýva praktizovať odriekanie a pôst najmä počas obdobia Veľkého pôstu. 
To je liturgické obdobie, ktorým sa cez štyridsať dní pripravujeme na 
Veľkonočné sviatky. To ale neznamená, že cez ostatné obdobia liturgického 
roku zanechávame odriekanie. Má byť v našom živote ustavične prítomné, lebo 
vždy nás ohrozujú pokušenia a stále potrebujeme konať pokánie, posilňovať 
svoju slabú vôľu a dosvedčovať svoju lásku k Bohu. V pôstnom období sa 
inšpirujeme k intenzívnejšiemu odriekaniu príkladom Kristovho 
štyridsaťdenného pôstu na púšti. 
Po skončení pôstneho obdobia neodkladáme odriekanie na bok. K 
ustavičnému odriekaniu cez celý rok sa motivujeme pokáním, vďačnosťou za 
všetky Božie dobrodenia, ale aj snahou pomáhať svojím odriekaním druhým 
ľuďom. Stálu prítomnosť askézy v našom živote vyjadrujú aj Kristove slová v 
evanjeliu: „Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta 
vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a 
úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú.“ (Mt 7,13-14) 
Široká cesta a široká brána, ktorá vedie k smrti a k zatrateniu, symbolizuje 
život pôžitkárstva, vyhýbania sa ťažkosti a neochoty zriekať sa a prinášať obety 
pre pravé a večné hodnoty. Úzka cesta a úzka brána naproti tomu zobrazuje 
život naplnený askézou. Vedieť sa zúžiť a zoštíhliť svoju „postavu“, aby mohla 
prejsť úzkou bránou nie je nič iné, ako sa odriekať, odhadzovať zo seba 



nadbytočné veci, zbavovať sa toho, čo k nám nepatrí, najmä hriechov. Toto 
Kristove podobenstvo vhodne dopĺňa a vysvetľuje výrok svätého Jána 
Krstiteľa: „On musí rásť a mňa musí ubúdať.“ (Jn 3,30) 
 

Askéza – forma účasti na veľkonočnom tajomstve 
 

Svätý Pavol apoštol vo svojich listoch životné sebazapieranie a askézu 
označuje za zomieranie. „Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na 
našom tele zjavil aj Ježišov život. A tak kým žijeme, ustavicne sa vydávame na 
smrt pre Ježiša, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. V nás 
teda účinkuje smrť, vo vás život." (2Kor 4,10-11) A v liste Galaťanom túto istú 
myšlienku vyjadril takto: „S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo 
mne žije Kristus.“ (Gal 2,19-20) A v tom istom liste život posvätený askézou 
charakterizoval takto: „Žite duchovne a nebudete splnať žiadosti tela. Lebo telo 
si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby 
ste nerobili to, čo chcete....Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s 
vášňami a žiadosťami.“  Inšpiráciou pre život askézy podľa Apoštola národov je 
Kristovo veľkonočné tajomstvo: „Ak ste teda s Kristom vstali z mrtvych, 
hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, 
nie na to, čo je na zemi! Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. 
A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. Umrtvujte 
teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a 
lakomstvo, čo je modloslužba! Pre takéto veci prichádza Boží hnev na 
odbojných synov. Kedysi ste aj vy boli takí, ked ste v nich žili. Ale teraz odložte 
aj vy všetko: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie i mrzké reči zo svojich úst. 
Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a 
obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa 
obrazu toho, ktorý ho stvoril.“ (Kol 3,1-10)  
Podobenstvo Pána Ježiša o pšeničnom zrne celkom zrozumiteľne hovorí 
o nevyhnutnosti askézy pre život z viery, ktorý ústi v účasti na Kristovom 
zmrtvychvstaní. „Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme 
a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje 
svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre 
večný život.“ (Jn 12,24-25) 
 

Ovocím askézy je láska 
 

Nie každá askéza je dobrá a páči sa Bohu. Sú pôsty aj nevhodné, ba priam 
škodlivé. Boh nemá záľubu v pôste pre samotný pôst. Odriekanie pre 
odriekanie je nie len jalové a zbytocné, ale aj škodlivé. Mnohí sa zriekajú a 
postia z nevhodných dôvodov. Tak napríklad odtučňovacia kúra kvôli kráse 

ešte nie je pôstom, ktorý by sa mohol páčiť Bohu. Ani praktizovania 
najrozličnejších diét ešte nemusí byť pôstom a askézou, ktorú si žiada viera. 
Dnes sú vo veľkej móde rozlične diéty: vegetariánska diéta, delená strava, 
počítanie kalorických hodnôt vo výžive a podobne. Ani časté procedúry, 
tréningy a fyzické cvičenia vo fytnescentrách, hoci namáhavé, ešte nemusia 
byť súčasťou askézy. To, čo robí askézu askézou, pôst pôstom a odriekanie 
odriekaním v kresťanskom chápaní, je zameranie ducha. Jestvujú až tri kritéria, 
podľa ktorých rozpoznávame, či sa jedná o pravú alebo falošnú askézu. Prvým 
je úmysel, pre ktorý sa podujímame na asketické cvičenie alebo pôst. Druhým 
je spôsob, akým askézu praktizujeme. Najhlavnejšie kritérium je ovocie nášho 
pôstu a odriekania, ktorým je premáhanie sebectva a láska k blížnym. 
Prorok Izaiáš dáva odpoveď na to, aký pôst sa páči Bohu: „Prečo sa postíme, a 
nevidíš, umrtvujeme sa, a nezbadáš?!“ A v deň svojho pôstu splňate si túžbu a 
prenasledujete svojich robotníkov. Hľa, pre škriepky a hádky sa postíte a 
hriešne bijete päsťou! Nepostite sa ako po dnešný deň, aby na výsosti vyslyšali 
váš hlas. Či takýto je pôst, ktorý sa mi ľúbi? Má sa človek umrtvovať celý den? 
Vykrúcať si dookola hlavu a vrecovinou i popolom si ustieľať? Či toto nazveš 
pôstom a dňom milým Bohu? Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete 
zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu 
a rozlámete každé jarmo? Či nie, keď lámeš chudobným svoj chlieb, potulných 
bedárov zavedieš do domu, ak vidíš nahého, zaodeješ ho a pred svojím telom 
sa neskrývaš? Vtedy ako zora vypukne ti svetlo a uzdravenie ti náhle vyklíči: 
bude ťa predchádzať tvoja spravodlivost a Pánova sláva uzavrie tvoje rady. 
Vtedy budeš volať a Pán odpovie, budeš kricať a riekne: „Hľa, tu som!“ Keď 
odstrániš sprostred seba jarmo, kývanie prstami a reči zločinné a ponúkneš 
hladnému svoj súcit, ubitú dušu nasýtiš: vyjde vo tme tvoje svetlo a tvoja 
temnosť bude ako poludnie..“ (Iz 58,3-12) 
Je naozaj dôstojné a správne spievať pieseň chvály a veleby tebe, všemohúci 
Otče, a pôstnym sebazapieraním uznávať tvoju dobrotu a vzdávať ti vďaky. 
Lebo ty chceš, aby sme premáhaním seba krotili svoju pýchu a otvárali srdcia 
pre chudobných. Keď sa s nimi delíme o chlieb, napodobňujeme tvoju dobrotu i 
lásku tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. 
Viera a askéza sú dôverné priateľky. Vždy idú spolu. Ak by sa viera rozišla s 
askézou, je ohrozená v samých koreňoch. Je len otázka času, kedy v človekovi 
celkom zahynie. Jestvuje mnoho dôvodov pre veriaceho človeka, aby vo 
svojom živote pestoval ducha askézy a odriekania. Najväčší a 
najpresvedčivejší dôvod je príklad samého Krista. Sám sa postil, posvätil pôst 
a odriekanie a dal nám ho ako liek a záruku víťazstva našej viery. 
 


