
Liturgický program od 29. júla 2013 - do 4. augusta 2013 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 
 

Pondelok 
29.7. 

 

Vyšná Rybnica 
17.00 - sv. liturgia + pan. 

 

Vyšné Remety 
18.00 - sv. liturgia  

 

 
+ Anna Šabaková 
 
 
 

+ Mária Kinclová 

 

Utorok 

30.7. 

 

Vyšná Rybnica 
18.00 - sv. liturgia 

 
 

+ Mária Holodňaková 
 

 

Streda 
31.7. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia 

 

Vyšné Remety 
18.00 - sv. liturgia 

 

+ Anna 
 
 

+ Anna Mackulinová 
 

Štvrtok 

1.8. 

Vyšné Remety 
16.30 – sv. spoveď 

18.00 - sv. liturgia + euch. pob. 

 
 

* Milan 

 
 
 
 
 

Piatok 
2.8. 

1. piatok v mesiaci 
 

Vyšná Rybnica 
16.00 – sv. spoveď 

17.00 - sv. liturgia + euch. pob. 
 

Vyšné Remety 
18.15 -  sv. liturgia 

 
 

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

Sobota 
3.8. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia   

 
* Jozef s rod. 

 
 
 
 
 

Nedeľa 
4.8. 

 

11.  nedeľa po Päťdesiatnici  
 

Vyšné Remety 

9.30 - sv. liturgia  
 

Vyšná Rybnica 
10.45 - sv. liturgia  

 

 
 
 
 
 

* za veriacich z farnosti 
 
 

* Ján s rod. 

 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                            

Roč.7, číslo 28.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

Nasleduj ma! 

Perský kráľ Nourszirvan si pozval svojich mudrcov, od ktorých chcel počuť 
odpoveď na otázku: Čo je najvyšším stupňom ľudskej biedy?  
Odpovede boli rôzne. Padla aj odpoveď, že starý človek, chorý, chudobný... 
Vtedy si žiadal slovo Mihir, ktorý bol známy nielen múdrosťou, ale i čnostným 
životom a ten povedal: „Podľa mňa ten, kto je na konci života a nemôže si 
spomenúť na žiadny dobrý skutok.“ Život je krátky. Boh nás nie raz oslovil: 
nasleduj ma. Aké boli naše odpovede, skutky, slová? Čas prázdnin a 
dovoleniek je časom milostí. Môžeme ich využiť, i nevyužiť. Boh nám stvoril 
svet, Boh nás vykúpil a Boh nás posväcuje a riadi. Sme však slobodní a 
rozumní ľudia. Šťastie pozemské i večné je v našich rukách. Boli sme Ježišom 
vykúpení bez nás, ale bez nás nemôžeme byť spasení. Využime čas pred 
nami tak, aby sme splnili vôľu Božiu. 

Desatoro 

1. Len v dnešný deň budem pevne veriť, že dobrotivá Božia prozreteľnosť sa 
o mňa stará, ako keby okrem mňa nik nebol na svete. Budem tomu veriť i 
keby okolnosti svedčili o opaku.  
2. Len v dnešný deň si nájdem čas na pravidelnú rannú a večernú modlitbu. 
Ak to okolnosti dovolia, nájdem si čas prísť do chrámu aj vo všedné dni 
týždňa. 
3. Len v dnešný deň si pripravím program. Možno ho presne nedodržím, ale 
predsa si ho určím. A budem sa chrániť pred dvoma chybami: pred chvatom a 
nerozhodnosťou.  



4.Budem vstávať skoro a nebudem vylihovať dlho v posteli, nebudem zaháľať a 
leňošiť. Tak môj deň bude naplnený užitočnými skutkami a nie záhaľkou a 
leňošením. 
5. Len v dnešný deň venujem desať minút zo svojho času dobrému čítaniu. Dobrá 
literatúra je pre duchovný život rovnako potrebná, ako je výživa potrebná pre život 
telesný.  
6.Len v dnešný deň vykonám dobrý skutok a nikomu o tom nepoviem.  
7. Len v dnešný deň vykonám niečo, čo sa mi vôbec nechce. A ak by som sa azda 
cítil urazený, dám si pozor, aby to nikto nespoznal.  
8. Len v d nešný deň budem čo najstarostlivejšie dbať na svoje vystupovanie, aby 
som sa správal dôstojne, nebudem niekoho kritizovať a už vôbec sa nebudem snažiť 
niekoho korigovať alebo naprávať... iba sám seba. 
9. Len v dnešný deň sa budem snažiť vyjsť v ústrety ľuďom, s ktorými sa stretnem.  
Prispôsobím sa okolnostiam bez toho, aby sa okolnosti prispôsobili mojim želaniam.  
10. Len v dnešný deň sa nebudem báť. A zvlášť sa nebudem báť veriť v dobrotu a 
radovať sa zo všetkého, čo je krásne. Je mi dané konať dobro dvanásť hodín, keby 
som si mal myslieť, že to mám konať celý život, pravdepodobne by mi to vzalo 
odvahu. 
 
 

Kde je ohováranie, tam je sám satan 

Ohováranie ničí v človeku to, čo je Božie“ – poznamenal pápež František v homílii v 
kaplnke Domu sv. Marty, na ktorej sa okrem iných zúčastnili pracovníci vatikánskych 
telefónnych služieb. Svätý Otec pozval všetkých, aby sa modlili za mnohých 
mučeníkov, ktorí sú aj dnes nespravodlivo odsúdení, prenasledovaní a usmrtení pre 
vieru. 
Štefan, prvý mučeník Cirkvi, je obeťou ohovárania. Ohováranie je jedným z 
najhorších hriechov, je priamym vyjadrením Satana. Takto priamo a rázne 

označil pápež ohováranie, osočovanie, správanie človeka, ktoré je 
opovrhnutia hodné. Skutky apoštolov predstavujú Štefana, jedného z diakonov 
menovaných učeníkmi, ktorý bol predvedený pred veľradu pre jeho svedectvo 
evanjeliu, sprevádzané mimoriadnymi znameniami. Pred veľradou ho obvinili 
falošní svedkovia. „Nepriatelia Štefana si zvolili cestu špinavého boja: 
ohováranie, osočovanie“, poznamenal Svätý Otec.  
„My všetci sme hriešnici. Všetci sme zhrešili. Ohováranie je však iná vec.  
Je to  hriech, iste, ale je to aj niečo iné.  Ohováranie chce  zničiť Božie dielo,  
ohováranie pochádza z veľmi zlej skutočnosti, rodí sa znenávisti. A kto  
nenávidí, je Satan. Ohováranie ničí v ľuďoch, v ich dušiach to, čo je Božie. 
 Ohováranie používa lož nato, aby sa dostala dopredu. O tom niet pochýb, 
však? Tam,  kde je  ohováranie, tam je  Satan  sám.“ 
Zo správania žalobcov presunul pápež pozornosť k obžalovanému. Štefan sa 
neopláca zlom za zlo, „nechce ísť touto cestou, aby sa zachránil. Pozerá sa 
na Pána a dodržiava zákon“, zotrváva v pokoji a v pravde Ježiša Krista. To „sa 
deje v dejinách Cirkvi“, pretože od prvého mučeníka po dnes existujú početné 
príklady tých, ktorí boli svedkami evanjelia s extrémnou odvahou:  
„Čas mučeníkov sa však ešte neskončil, dnes môžeme povedať, a je to 
pravda,  že Cirkev má viac mučeníkov, ako v čase prvých storočí. Cirkev má 
mnoho mužov a žien, ktorí sú urážaní, odsudzovaní, ktorí sú 
prenasledovaní, ktorí sú zabíjaní z nenávisti voči Ježišovi,  z nenávisti  voči 
viere.  Dnes ich v mnohých  krajinách  odsudzujú,  prenasledujú  … a sú  to 
 naši bratia a sestry, ktorí trpia v súčasnosti,  v tejto dobe mučeníkov.“ 
 
Naša doba je dobou „veľkého duchovného zmätku“. V tejto súvislosti pápež 
pripomenul starú ruskú ikonu Bohorodičky Márie, ktorá zahaľuje svojím 
plášťom Boží ľud: „Modlime sa k Panne Márii, aby nás chránila. V časoch 
duchovného zmätku a nebezpečenstiev je najbezpečnejšie miesto pod  
plášťom Božej Matky. Ona je mamou, ktorá chráni Cirkev. Ona je v tejto 
dobe mučeníkov protagonistkou ochrany: je matka.“ 
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