
Liturgický program od 1. júla 2013 - do 7. júla 2013 
Deň Čas a miesto Úmysel 

Pondelok 
1.7. 

Vyšná Rybnica 
18.00 - sv. liturgia  

 

+ Ján, Anna 

Utorok 

2.7. 
Vyšné Remety 

18.00 - sv. liturgia  
 

* Vierka s rod. 
 

 

Streda 
3.7. 

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

 
 
 
+ Mária Holodňaková 

 
 

Štvrtok 

4.7. 

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

 
 
+ Ján, Ján, Juraj, Anna,    
   Juraj 

 
 
 
 
 

Piatok 
5.7. 

Sv. apoštolom rovní Cyril 
a Metod učitelia Slovanov 

 

Vyšné Remety 
8.30 -  sv. liturgia  

 
Vyšná Rybnica 

10.00 - sv. liturgia  

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

Sobota 
6.7. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Nedeľa 
7.7. 

 

7.  nedeľa po Päťdesiatnici  
 

Vyšné Remety 

8.00 - sv. liturgia  
 

Vyšná Rybnica 
9.15 - sv. liturgia  

 
 
 
 
 

 
 
 

* Svetlana 

V stredu od 8.00 spoveď chorých. 
V čase mojej neprítomnosti od 6.7 – 16.7. 2013 ma zastupuje           
o. Martin Mihalčo z Jasenova t. č.  6596347, mob. 0911911523. 
Nedeľné  liturgie bude sláviť o. Michal  Šandor z Jovsi. 

 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                            

Roč.7, číslo 26.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

 

Prázdniny sú tu. Čo s nimi? 
 
Zaiste niet nikoho kto by sa na prázdniny a dovolenku netešil. Možno mnohí 
si už naplánovali ako, s kým a kde ich prežijú. Dennodenne počujeme rôzne 
ponuky na krásne, výhodne a vzrušujúce dovolenky. Chceme si vybrať tú 
najlepšiu, ktorá nás o niečo obohatí, niečo nové prinesie. Prázdniny sú 
oslobodením od náporu bežných povinností a starostí. Jednu povinnosť si 
však kresťan ponecháva vždy a všade: zachovávanie Božích prikázaní. 
Cieľom prázdnin by nemala byť prázdnota mysle, ducha a tela... ale práve 
naopak, uvoľnenosť, t.j. spontánna každodenná radosť zo života, z každej 
myšlienky, z každého pekného stretnutia s ľuďmi... Odpočívanie nemá byť 
však leňošením alebo naháňaním sa za novými zážitkami. Dnes sa 
stávame citliví na devastovanie prírody. Najhorším prejavom zdevastovanej 
prírody je zdevastovaný človek. Preto by sme sa mali počas prázdnin a 
dovolenky chrániť všetkého a všetkých, ktorí menia vnútro človeka na púšť. 
Na začiatku prázdnin je na mieste otázka :    „ Mám počas voľných dní čas 
aj na Boha?  Nezabudol som  na Neho?“  Preto nezabúdajme, že Boh je 
ten, kto má pre teba stále čas, ktorý čaká či si naňho spomenieš. Nevnucuje 
sa, ale ponúka ti seba, svoju ochranu, lásku i svoj čas. Má o teba záujem. 
Čas ktorý venuješ Bohu je požehnaný.  

 
 
 
 



Zmluva je podpísaná a Boh neplánuje dať výpoveď 
 

„Ja [Pavol] som sa stal jej [cirkvi] služobníkom podľa Božieho povolania, ktorý som 

dostal pre vás, aby som vám priniesol Božie slovo vo svojej plnosti, tajomstvo, 

ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ... a ním je Kristus vo vás, nádej slávy.“ 
Kol 1, 25-27 

Sú dve reality. Jedna viditeľná a druhá neviditeľná. Od čias Adama je najťažšou 
ľudskou úlohou žiť podľa reality neviditeľnej. Prečo? Jednoducho preto,lebo Satan 
robí všetko preto, aby kresťania žili podľa toho, čo vidia. Keď sa ťa niekto spýta, 
„Kto si?“, čo mu odpovieš? Pravdepodobne sa mu predstavíš, povieš, kde bývaš, 
čo robíš, aké máš vzdelanie. Asi ťa nenapadne povedať mu, že si Boží syn alebo 
dcéra, do ktorého je Otec bezhlavo zamilovaný a nič to nemôže zmeniť. 
 
Keď Ježiš zjavil Pavlovi jeho identitu, ktorú má v Kristovi, Pavla naplnila 
neutíchajúca túžba o nej hovoriť všetkým ľuďom. Všetkou energiou a silou, ktorú 
dostal, sa namáhal, aby objasnil cirkvi tajomstvo, ktorému doteraz ľudia 
nerozumeli. A čo bolo tým tajomstvom? Čo bolo dokonalým naplnením Biblie, 
Božieho slova? To tajomstvo znelo vtedy i dnes rovnako. Je ním Kristus v tebe. 
V tebe prebýva Boh. Spravil si z teba svoj príbytok, mobilný karaván a kráča s 
tebou všade tam, kam ideš aj ty. I keď to nevidíš, i keď sa tak možno necítiš, Boh je 
v tebe a nemá v pláne za žiadnych okolností odísť. 
Možno ti ktosi nahovoril, že keď sa nesprávaš tak, ako máš, Boh zruší nájomnú 
zmluvu, dá výpoveď a odíde od teba. To sa ozaj dialo. Kedysi dávno, vtedy, keď sa 
Boží vzťah s človekom riadil Starou Zmluvou. No nie dnes! Táto zmluva bola 
chybná a samotný Boh ju nahradil zmluvou novou. Dnes platí, že Boh si na tvoje 
hriechy už nespomenie. Dobrá novina ju buď dobrou novinou úplne a bezozvyšku 
alebo nie je dobrou vôbec. Vedz teda, že dnes sa môžeš radovať a tešiť a kričať do 

celého sveta, pretože v tebe dňom i nocou, bez ohľadu na okolnosti, tvoj stav, tvoje 
zásluhy či pocity nehodnosti, prebýva Ježiš. Tento nájom neuzatvoril na dobu 
neurčitú, neexistuje žiadna výpovedná lehota. Zmluva bola pred 2 000 rokmi raz a 
navždy podpísaná na dobu určitú – na večnosť! 
 

Modlitba dieťaťa dnešnej doby! 

Drahý Ježišu, 

dnes Ťa chcem poprosiť o jednu zvláštnu vec. 

Dovoľ mi stať sa televízorom. 

Chcel by som sa cítiť tak, ako sa cíti televízor u nás. 

Mať špeciálne miesto úplne pre seba 

a zhromažďovať okolo seba celú rodinu. 

Chcel by som byť braný vážne, keď hovorím, 

byť v centre pozornosti… 

byť vypočutý všetkými bez prerušovania. 

Chcel by som, aby sa o mňa starali tak, 

ako sa starajú o televízor, keď sa v ňom niečo pokazí. 

Chcel by som byť blízko môjho otca, keď sa vracia z práce, 

aj keď je unavený. 

A aby ma moja mama hľadala, keď sa cíti sama a smutná. 

A aby moji bratia zanechávali loptu, lebo chcú byť so mnou 

a aby som mohol rozosmievať všetkých, aj nechtiac. 

Aké by to bolo dobré, keby zanechali všetko, 

aby so mnou boli aspoň chvíľku. 

Ježišu, neprosím Ťa o veľa. 

Dobrú noc, Pane… 
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