
Liturgický program od 24. júna 2013 - do 30. júna 2013 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 
 
 

Pondelok 
24.6. 

 

Národenie Jána Krstiteľa 
 

Vyšné Remety 
17.15 - sv. liturgia + myrovanie 

 

Vyšná Rybnica 
18.30 - sv. liturgia + myrovanie 

 
 
 
 
 

+ Ján Mackulin 
 
 

+ Ján 

Utorok 

25.6. 
Vyšné Remety 

18.00 - sv. liturgia + pan. 
+ Ján, Anna, Ladislav,  
   Pavol rod. Hoľuková 

Streda 
26.6. 

Vyšné Remety 
18.00 -  sv. liturgia 

+ Ján, Ján, Ján, Alžbeta,  
Anna rod. Mackulinová 

Štvrtok 

27.6. 
Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia 

 

 

Piatok 
28.6. 

 

Vyšné Remety 
18.00 -  sv. liturgia + moleben 

+ Anna, Andrej, Karol,   
   Annamária, Ladislav    
   rod. Dedinová 

 
 
 

Sobota 
29.6. 

 

Svätí apoštoli Peter a Pavol 
/prikázaný sviatok, zbierka na 

aktivity Svätého Otca/ 
 

Vyšné Remety 
8.30 - sv. liturgia + myrovanie 

 

Vyšná Rybnica 
10.00 - sv. liturgia  + myrovanie 

 

 
 
 
 
 

* Ján 
 
 

* za veriacich z farnosti 
 

 
 
 
 
 

Nedeľa 
30.6. 

 

6.  nedeľa po Päťdesiatnici  
 

Vyšné Remety 
8.30 - sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
10.00 - sv. liturgia  

 

 
 
 
 
 

* za veriacich z farnosti 
 
 

* Anna 

 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                 

Roč.7, číslo 25.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

Si zaodetý Ježišovou spravodlivosťou 

 

Vieš, kto prvý zaodel človeka do odevu z kože? Bol to sám Všemohúci Boh, keď 

našiel Adama a Evu skrývať sa za kríkmi, pretože sa ho báli. Do ich života vošiel 

strach a vedomie, že zhrešili proti Bohu. V tomto vedomí hriechu uvideli, že sú nahí 

a že Božia sláva, ktorá ich dovtedy zaodievala, je preč. Bol to človek, ktorý sa po 

hriechu skryl pred Bohom a nie naopak. 

 

A tak Boh zabil zviera, aby Adama a Evu zaodel jeho kožou (Gn 3,21). Muselo 

zomrieť zviera a jeho zakrvavená koža sa im stala odevom, aby sa prestali hanbiť 

pred Bohom. Toto je obraz Ježišovej krvi, do ktorej si zaodetý, keď sa stáva tvojou 

zápalnou obetou. Baránok Boží nielen berie preč tvoje hriechy. Na dôvažok ti ešte 

dáva aj Svoju spravodlivosť. 

 

Milovaný priateľ, si pokrytý Ježišovou krvou. Si spravodlivý Jeho krvou. Boh ťa 

zaodel do róby spravodlivosti, ktorá bola zaplatená Ježišovou krvou. Nehovorím o 

fyzickom odeve z plátna a nití. Hovorím o róbe spravodlivosti, ktorú mal na sebe 

Ježiš, keď povedal búrke: „Upokoj sa!“ a nastalo dokonalé ticho (Mt 8,23-28), keď 

uzdravoval zástupy chorých a keď kriesil Lazára z mŕtvych (Jn 11,38-11). 

 

Keď veríš, že ukrytý v Ježišovej krvi si spravodlivý, že sa v nej nielen ukrývaš, ale si 

Jeho spravodlivosťou, uvidíš ovocie nosenia róby Jeho spravodlivosti. Pred svojimi 

očami uvidíš diať sa zázraky. Budeš magnetom na požehnanie a budeš kohútikom, 

cez ktorý požehnanie potečie. Nie je to tvoja vlastná spravodlivosť ale Ježišova 



spravodlivosť, ktorú si dostal do daru a ktorá toto požehnanie priťahuje. 

 

Nespúšťajme teda z nášho vedomia róbu, do ktorej nás Ježiš zaodel. Každý deň 

príď pred Boha a povedz: „Otec, ďakujem ti za Ježiša, moju zápalnú obetu. Od 

hlavy po päty ma pokrýva Jeho spravodlivosť. Keď On je v Tebe, tak i ja. Kde je On 

teraz, tam som i ja. Ja som v Ňom.“ A uvidíš zázraky uzdravenia, požehnania, 

ochrany a pokoj, ktoré táto róba priťahuje! 

 

Ako sa brániť pôsobeniu diabla 

 

a) Dá sa vôbec ubrániť takejto bytosti? Sú dva extrémy – podceňovať diabla a 

preceňovať. On je reálna hrozba pre každého z nás na jednej strane. Na druhej 

strane máme od Ježiša všetky prostriedky na to, aby nám jeho pôsobenie 

neublížilo a neodviedlo nás od cesty k spásy, ba dokonca ho môžeme využiť na  

svoje posvätenie. Ježiš zviazal diabla. Diabol nám bude na jednej strane 

nahovárať, že sa ho netreba báť, bude sa starostlivo skrývať. Na druhej strane 

vzbudzuje strach, dojem, že nikto naňho nemá. 

b) Ježiš zvíťazil nad diablom. Preto prvá a najdôležitejšia zbraň je zjednotenie s 

Ježišom v modlitbe, vo sviatostiach, v božských čnostiach viery, nádeje a lásky. 

Postupne ako duša rastie vo svätosti, diablova pôsobnosť klesá a duša mu 

postupne uniká. To samozrejme umocňuje jeho snahu, lebo duša zo sebou ťahá 

ďalšie. 

c) Sféra ducha je dôležitejšia ako sféra zmyslov pre duchovný život a boj s 

diablom. Ľudia, ktorí svoj duchovný život stavajú na výnimočných veciach, 

zjaveniach, pocitoch, zážitkoch, sú vo sfére zmyslov a tam je diabol doma. Sféra 

ducha je sféra milosti, božských čností – to sú nadprirodzené úkony rozumu a 

vôle. Príklad  - mám zlý pocit so svojho hriechu, mám zlý pocit po spovedi. Ak 

sa príliš budem riadiť pocitmi, diabol ma dostane do škrupulantstva a bude ma v 

úzkostiach svedomia ovládať ako chce. Ak si však vzbudím vieru: Boh mi 

odpustil a lásku: Bože, odpusť, milujem ťa, tak sa dostávam do sféry ducha a 

nadprirodzena a diablovi sa doslova skryjem. 

d) Dôvera – to je silná zbraň najmä v rušivom pôsobení diabla. Nenechať sa 

znechutiť, neprestať dôverovať. 

e) Pokora – diabol pokore nerozumie, nevie predvídať jej správanie, mätie ho. 

Preto upokorenie sa je jednou s najsilnejších zbraní proti zlému. Panna Mária – 

nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou – je úhlavným nepriateľom diabla, 

nenávidí ju viac ako Boha. 

f) Sväteniny – najmä svätená voda. Sú osvedčeným a silným prostriedkom proti 

pôsobeniu zlého. Aj exorcizmus je vlastne svätenina. Je to modlitba Cirkvi spojená 

s Kristovou mocou. Sväteniny používame často vo veciach, ktoré iní používajú na 

okultné praktiky. Napríklad žehnáme hroby, sú rozličné požehnania chorých – chorí 

majú pokušenie v utrpení hľadať úľavu v okultných silách a pod. 

 

VTIPOVISKO 

Škótsko, chladný október pri krásnom jazere. Po móle sa prechádza malý 

chlapec keď tu zrazu spadne do vody. 

Zbada to policajt na obchôdzke a bez váhania skáče do vody a zachraňuje 

malého... Vyťahuje ho na breh a dáva mu dýchanie z úst do úst... Chlapec 

vykašle vodu.. Žije! 

Vtom príde za policajtom jeho otec, slzy na krajíčku a pýta sa: "To vy ste 

vytiahli môjho syna z vody?" 

Policajt: "Ano" 

Otec: "A kde ma čapicu?" 



 


