
Liturgický program od 3. júna 2013 - do 9. júna 2013 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 

Pondelok 
3.6. 

Vyšná Rybnica 
17.00 - sv. liturgia 

 

Vyšné Remety 
18.00 - sv. liturgia  

+ Mária, Ján, Anna  
    rod. Holodňaková 
 
 

+ Michal Rákoci 
 

Utorok 

4.6. 

 

Vyšné Remety 
18.00 - sv. liturgia  

 
+ Irena Timočková 

 
 

Streda 
5.6. 

Vyšná Rybnica 
16.45 – sv. spoveď 
18.00 -  sv. liturgia +    
            eucharistická pobožnosť 

 
 
 

+ Michal Dudej 

 
Štvrtok 

6.6. 

Vyšné Remety 
16.30 – sv. spoveď 
18.00 -  sv. liturgia +    
              eucharistická pobožnosť 

 
 
 

+ Ján a ostatní  
   z rod. Lazurovej 

 
 
 
 
 
 

Piatok 
7.6. 

 

Božské srdce Ježišovo 
 

Vyšné Remety 
17.00 - sv. liturgia + moleben    
             

Vyšná Rybnica 
18.15 -  sv. liturgia + moleben    

   

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

Sobota 
8.6. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia 

 

 

 
 
 
 
 

Nedeľa 
9.6. 

 

3.  nedeľa po Päťdesiatnici  
 

Vyšné Remety 
8.30 - sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
10.00 - sv. liturgia  

 

 
 
 
 
 

* Ľubomír, Mário 
 
 
 

* za veriacich z farnosti 

 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                            

Roč.7, číslo 22.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

Záhrada ľudského srdca. 

Pohľad súčasného človeka na dnešný svet často neprináša veľa radosti. 

Rozpadávajú sa rodiny, ktoré uzatvárajú nezrelí ľudia akoby tak 

vnútorne rozleptaní honbou za pôžitkami pre seba. Deti sú 

neovládateľné, prepadajú alebo kriminalite najhrubšieho kalibru alebo 

drogovej závislosti, lebo boli počaté nechcene a neokúsili, čo je to 

láska. Nenávisť, pomsta, násilie sa šíri ako mor. Vraždí sa na 

objednávku.  

Ježiš  nám hovorí o Božom kráľovstve, ktorého rast až tak nezávisí od 

vôle človeka, hoci by bola neviem ako zdevastovaná.  Božie slovo nás 

všetkých vyzýva k tomu, aby sme boli optimisti, ale aj realisti. Realita 

je často smutná, no my kresťania sme tu na to, aby sme túto smutnú 

realitu pomaličky premieňali na radostnejšiu budúcnosť.  

Často sledujeme nepomer toho, ako by to malo byť a ako to je, ale, 

bohužiaľ, často zabúdame na silu toho malého semienka, ktorú v sebe 

ukrýva. My tomu možno už ani neveríme, že to semienko Božieho 

kráľovstva môže prepuknúť v obrovský strom. Stačí však pohliadnuť 

na dejiny, že semienko Božieho kráľovstva skutočne rástlo nielen vo 

dne, čiže za priaznivých podmienok, ale aj v noci, keď sa zdalo, ako aj 

v tejto dobe, že Božie kráľovstvo zažíva svoju porážku. Osud sveta sa 

Bohu nikdy nevymkol a ani nevymkne z rúk! On vo svojej 



prozreteľnosti všetko predvídal a všetko vie využiť pre ďalší rast 

Božieho kráľovstva. 

Človek a ľudstvo vo vzťahu k Bohu sa nikdy neocitlo akoby na slepej 

koľaji - odstavené, bez možnosti ísť ďalej. Ale z toho miesta, kde sme 

sa dostali, z tejto situácie spoločenskej, kultúrnej, hospodárskej, 

politickej a duchovnej, z tejto situácie má pre nás Boh cestu ďalej.  

A tu začína naša úloha pri tom zveľaďovaní Božieho kráľovstva.          

V prvom rade tak, ako to robíme vo svojich záhradkách, musíme 

prichystať pôdu, do ktorej sa seje semeno Božieho kráľovstva a ňou je 

naše srdce. Pekné čínske príslovie hovorí,: ,,kto plánuje na rok, 

nechzaseje obilie; kto plánuje na desať rokov, nech zasadí strom; a kto 

plánuje na sto rokov, nech vychováva človeka.“ Skutočne je to tak, keď 

v tejto dobe hodnotíme takú neružovú situáciu, príčiny hľadajme v 

minulej dobe a poučme sa z nich. My neplánujme iba na jeden rok, ani 

iba na desať, ale plánujme na sto rokov a začnime s výchovou ľudských 

sŕdc. To je také malé semienko, ktorého vzrast my v tejto dobe asi už 

neuvidíme, ale ono raz celkom iste prepukne v niečo veľké a to nielen 

kvantitou - počtom, ale aj kvalitou. To je úloha nás kresťanov.  

Veľký český básnik Březina napísal: „Niekedy sa jednotlivec aj bez 

Boha môže stať dobrým človekom. Ale celý národ sa bez Boha nikdy 

nestane dobrým národom.“  To semeno rastie tak či onak, lenže my 

ľudia nie že nedokážeme vytvoriť vhodné podmienky pre rast, ale 

dokonca bránime tomu semenu v raste a robíme mu všelijaké prekážky. 

 

PRAVÁ SLOBODAPRAVÁ SLOBODAPRAVÁ SLOBODAPRAVÁ SLOBODA    

    

Poučný príbeh o ružovom kríku hovorí, že ruže neboli spokojné na svojom 

mieste – jednej nevyhovovala príliš kyslá pôda, druhá si sťažovala na prievan, 

inej chýbalo viac slnka, iba jedna si na nič nesťažovala ... Prvá chcela ísť do 

spálne v dome pri ktorom rástli, pretože sa jej páčila farba závesov. Druhá 

túžila po kuchyni, pretože často bolo z nej cítiť zvláštne vône, tretej by stačil 

slnečný južný svah. Iba posledná nevedela, kam sa dostane. Mala však 

zážitok, o ktorom sa ostatné ruže dozvedeli len zo šumu jemného vánku.  

 

Jedného dňa ju odstrihol mladík a zaniesol svojej milej. Aká bola vtedy ruža 

pyšná! „Aj keby som žila len pre tento okamih, myslela si, stačilo by to na to, 

aby som bola šťastná... no vtedy si uvedomila, že musí už iba zomrieť... Ako 

ťažko hľadá a ešte ťažšie nachádza človek svoje šťastie. Mnohí ho ani nikdy 

nenájdu. Nevedia, že Boh Stvoriteľ ho skryl do dvoch polovíc v tvare srdca. V 

jednej je skrytá Pánova milosť, v druhej nesmierny dar ľudskej slobody. 

 

Keď Učiteľ z Nazareta začína svoje verejné účinkovanie, veľmi dobre vie, po 

čom človek vždy túži: túži po skutočnom bohatstve, po slobode, aby dovidel čo 

najviac dopredu, po odpustení a láske. Ale ako to získať?! Nedá sa to získať 

násilím, ani pevnosťou vlastnej vôle, ani svojimi silami. Lebo ľudská sloboda je 

ohraničená a omylná. A ... pravá sloboda je vznešeným znakom Božieho 

obrazu v človeku. „Lebo Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda“. Aj 

Spasiteľ  začína  vyučovanie  prvými  slovami:  „Duch Pána je nado mnou, lebo   

ma pomazal“ ... Preto je pravá sloboda iba výsledkom spolupráce Boha a 

človeka. Boží duch túži po ľudskej slobode, aby ju mohol v najplnšej miere 

naplniť. Len ľudská duša nie vždy túži po Božom Duchu... 



 


