
Liturgický program od 28. októbra – do 3. novembra 2013 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 

Pondelok 
28.10. 

Vyšná Rybnica 
16.30 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
17.30 - sv. liturgia  

 

+ Baranová a Nadová 
 
+ Ján, Anna  
   rod. Mikitová 

 

Utorok 

29.10. 

Vyšné Remety 
17.30 - sv. liturgia s prípravou  

         detí na 1. sv. prijímanie 

+ Ján, Alžbeta, Juraj,    
   Anna a ostatní 
   z rod. Doliničovej 

 

Streda 
30.10. 

Vyšná Rybnica 
16.00 – sv. spoveď 

17.30 - sv. liturgia + euch. pob.  

 
 

+ Alžbeta 

 

Štvrtok 

31.10. 

Vyšné Remety 
16.00 – sv. spoveď 

17.30 - sv. liturgia + euch. pob. 

 

+ Ján, Ján, Anna, Juraj  
   rod. Mandičáková 

 
 
 
 

Piatok 
1.11. 

Všetkých svätých 
 

Vyšné Remety 
 9.00 – sv. liturgia 

13.00 – panychída na cintoríne 
 

Vyšná Rybnica 
10.30 -  sv. liturgia  

14.00 – panychída na cintoríne  

 

 
 
 
 

+ za zosnulých 
 
 

 
+ za zosnulých 

 
 

 

Sobota 
2.11. 

Pamiatka zosnulých 
 

Vyšné Remety 
9.00 - sv. liturgia + pan.  

 

Vyšná Rybnica 
10.30 - sv. liturgia + pan. 

 

 
 

+ za zosnulých 
 
 
 

+ za zosnulých 
 
 
 

Nedeľa 
3.11. 

24.  nedeľa po Päťdesiatnici 
 

Vyšné Remety 
8.30 - sv. liturgia   

 

Vyšná Rybnica 
10.00 - sv. liturgia  

 
 
 
 

* za členov sv. ruženca 
 
 

* za veriacich z farnosti 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                             

Roč.7, číslo 40.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

Halloween – Viete čo je to?                                       

V Katolíckej cirkvi oslavujeme 1. novembra všetkých našich svätých a na druhý 

deň všetkých našich zosnulých… Zároveň vidíme v médiách, a tak trocha 

všade, širokú propagáciu sviatku Halloween, módnej vlny „alternatívneho 

duchovna”: vidíme tam tekvice, strašidlá, kostry, čarodejnice, to, čo spôsobuje 

nepokoj. Smiešne? Sviatok čarodejníkov a bosoriek, ktorý k nám prišiel z USA, 

ukazuje ako rýchlo vieme aj my na Slovensku s kresťanským zázemím 

nekriticky prijímať duchovné škodliviny, stratiť zmysel pre posvätno. „Dušičky” 

Nového veku sú totiž oslavy okultizmu a satanizmu, oblečené do folklórnej 

podoby. 

Čo je to Halloween? Dnes je to pre satanistov na celom svete 

najdôležitejší sviatok roku. Je zasvätený Satanovi, ohavnosti a 

absolútnemu zlu. Je známe, že v USA, Austrálii a inde v tú noc satanisti 

vykonávajú rituálne vraždy. 

Poďme trochu do histórie: 300 rokov pred Kristom jedna tajná spoločnosť 

držala pod svojou nadvládou keltský svet. Každý rok 31.10., v deň Halloweenu, 

oslavovali na počesť svojho pohanského božstva festival smrti. Členovia chodili 

od domu k domu a žiadali dary, neraz aj ľudské obete, pre svojho boha.           

V prípade odmietnutia vyslovovali nad dotyčným domom zlorečenie smrti, 

odkiaľ pochádza výraz „Trick alebo Treat” (zlorečenie alebo dar), jasnejšie 

povedané: ak nie dar, tak zlorečenie. Na cestu si svietili vydlabanými 

repami, vyrezanými vo forme tváre, vo vnútri horela sviečka vyrobená zo 

sadla z predchádzajúcich ľudských obetí. Repy predstavovali ducha, 

ktorý robil ich zlorečenia účinnými. V 18. a 19. st. sa tento zvyk dostal do 



USA, kde repy nahradili tekvicami. Slovo Halloween pochádza od „All 

Hallows’Eve” (predvečer Všetkých svätých). Sme v pokušení spojiť ho s 

kresťanskou tradíciou, ale jeho pôvod je úplne pohanský. Navyše 31. október 

je „Nový rok” v kalendári čarodejníkov. „World Book Encyklopédia” vysvetľuje, 

že je to začiatok všetkého, čo je studené, temné a mŕtve. 

Milánsky arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini kritizoval rastúci trend 

oslavovať Halloween aj v katolíckych krajinách. Povedal: „Halloween je sviatok, 

ktorý je našej tradícii cudzí” a vyzval katolíkov, aby na sviatky Všetkých svätých 

a Spomienku zosnulých pestovali tradičnú úctu k zosnulým návštevou hrobov a 

obnovovali vieru vo vzkriesenie.  

Čo môžeme robiť my, ako sa ubránime tomuto „módnemu trendu” ? 

Predovšetkým sa nezľaknúť a neobviňovať kohokoľvek. Je lepšie ľuďom 

vysvetľovať, o čo tu ide. My dospelí máme zodpovednosť vychovať deti, 

chrániť ich srdcia, ich oči, ich duše pred stratou duchovnosti a pomáhať 

im zušľachťovať charakter ako aj rast v Bohu. Vráťme Sviatku všetkých 

svätých svetlo, život a radosť z Boha, ktorý vstal z mŕtvych a dal nám 

nádej na večný život. 

Úplné odpustky v prospech zosnulých. 

V dňoch 1. – 8. novembra môžeme získať úplné odpustky, ktoré sa môžu 

privlastniť iba dušiam v očistci, a to týmto spôsobom: 

1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých (2.11.) nábožne 

navštívi chrám alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a urobí 

vyznanie viery (Verím v Boha).                                                                                                                   

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za 

zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, 

raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Pri obidvoch možnostiach je 

potrebné splniť všeobecné podmienky: 

• sv. spoveď (krátko predtým alebo potom).  

• sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) 

• modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Raduj sa a Sláva) 

• vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.  

Čo je očistec?  

Očistec je stav tých, ktorí umierajú v priateľstve s Bohom, ale hoci sú si istí 

svojou večnou spásou, potrebujú ešte očistenie, aby mohli vojsť do nebeskej 

blaženosti. 

Ako môžeme pomáhať dušiam v očistci? 

Veriaci, ktorí sú ešte pútnikmi na tejto zemi, môžu na základe spoločenstva 

svätých pomáhať dušiam v očistci tým, že za ne obetujú modlitby, najmä 

eucharistickú obetu, ale aj almužny, odpustky a kajúce skutky.  

„Uzrela som anjela strážcu, ktorý mi kázal, aby som ho nasledovala. Čoskoro 

som došla na hmlisté miesto, ktoré bolo naplnené ohňom, kde trpeli mnohé 

duše. Tieto duše sa vrúcne modlili, ale pomôcť si už nemohli. Plamene, ktoré ich  

pálili, sa ma nedotkli. Môj anjel strážca ma neopúšťal ani na chvíľu. Opýtala som 

sa tých duší, aké je ich najväčšie utrpenie. Odpovedali mi jednoznačne, že ich 

najväčším súžením je túžba po Bohu. Videla som i Božiu Matku, ako ich 

utešovala. Duše nazývajú Máriu „Morská Hviezda“. Ona im prináša ochladenie. 

Chcela som sa s nimi viac porozprávať, ale môj anjel strážca mi dal znamenie 

na odchod. Vyšli sme za dvere tohto väzenia plného utrpenia. Začula som 

vnútorný hlas, ktorý mi povedal: „Moje milosrdenstvo to nechce, ale 

spravodlivosť to prikazuje.“ Od tej chvíle som bližšie spätá s  trpiacimi dušami.“    

                                                                                    (Denníček sr. Faustíny, 20) 

 


