
Liturgický program od 4. novembra – do 10. novembra 2013 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 
 

Pondelok 
4.11. 

 

Vyšná Rybnica 
16.30 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
17.30 - sv. liturgia + pan. 

 

 
 

* za členov sv. ruženca 
 
 
+ Michal Timočko 

 

Utorok 

5.11. 

Vyšné Remety 
17.30 - sv. liturgia s prípravou  

         detí na 1. sv. prijímanie 

 
+ Alena Zahorčaková 

 

Streda 
6.11. 

 

Vyšná Rybnica 
16.30 - sv. liturgia  

 

 

+Mária, Ladislav, Anna,   
  Jozef rod. Knobliková 

 

Štvrtok 

7.11. 

 

Vyšné Remety 
17.00 - sv. liturgia  

 

 
 

+ Juraj Mandičák 

 
 
 
 
 

Piatok 
8.11. 

 

Svätý archanjel Michal 
 

Vyšné Remety 
17.00 – sv. liturgia 

 

Vyšná Rybnica 
18.15 -  sv. liturgia  

 

 
 

+ Michal, Juraj, Anna, 
Juraj, Mária a ostatní 
z rod. Hlivákovej 
 
* Ján s rod. 

 

Sobota 
9.11. 

 

Vyšná Rybnica 
10.00 - sv. liturgia + pan. 

 

 
+ Verona Mišová 
 

 
 
 
 
 

Nedeľa 
10.11. 

 

25.  nedeľa po Päťdesiatnici 
/zbierka na charitu/ 

 

Vyšné Remety 
9.00 - sv. liturgia   

 

Vyšná Rybnica 
10.30 - sv. liturgia  

 

 
 
 
 
 
 

* za veriacich z farnosti 
 
 
 

* Margita 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                            

Roč.7, číslo 41.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

Veriť? 

Jeden príbeh hovorí o tom, ako Boh stvoril svet. Boh totiž vo svojej prozreteľnosti 

dokáže predvídať všetko, čo sa na tomto svete stane. Vo svojom pohľade na svet 

však videl pád prvých ľudí, videl všetky vojny, pohromy a nešťastia, videl všetko 

zlo a bolesť, to, ako ľudia ubližujú jemu i sebe navzájom. A vtedy zaváhal... Ale 

potom sa pozrel ešte raz a uvidel vieru Abraháma a všetkých verných, videl krv 

mučeníkov a slzy vyznávačov preliate pre vieru v neho, a kvôli nej nakoniec 

stvoril svet.  

Je to len príbeh. Ale hovorí o niečom veľmi závažnom. Hovorí o tom, že viera 

verných nesie tento svet a dáva životu zmysel. V ťažkých časoch, ako je aj tento, 

v úprimne hľadajúcich ľuďoch vyvstáva otázka po zmysle života, po zmysle sveta. 

Oplatí sa ešte žiť na tomto svete, ak víziou dní nášho života je bolesť, strádanie, 

utrpenie...? Oplatí sa dnes ešte narodiť, ak jediné, čo by sme  

mohli od života očakávať, je len realita tohto sveta? Ak človek žije iba pre tento 

svet, je naozaj ťažké žiť svoj život pokojne a radostne. Každodenná skúsenosť 

nás o tom presviedča sama. Ak by teda našou jedinou možnosťou bola iba nádej, 

ktorú nám ponúkajú naše oči, mohli by sme zostať v rozpakoch. Ale v takýchto 

chvíľach bolesti či samoty, sa jedine možnosť nadprirodzeného života javí ako 

jediné ospravedlnenie života, prečo ešte aj dnes človek môže túžiť priviesť dieťa 

na tento svet. Jedine krst a viera, ktorá nesie v sebe prísľub iného života, ktorý 

„ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo“ (porov. 

1 Kor 2, 9), je tým dôvodom, prečo sa ešte oplatí žiť. Pretože viera nesie tento 

svet, viera nesie ľudský život, viera ospravedlňuje náš život.                                                                                                                      

„Nie náhodou sa kresťania v prvých storočiach museli učiť Vyznanie viery 



naspamäť. Slúžilo im ako každodenná modlitba, aby nezabudli na úlohu, ktorú 

prijali pri svojom krste. Závažnými slovami to pripomína sv. Augustín v homílii o 

odovzdávaní Kréda tým, ktorí sa pripravovali na krst: „Vyznanie (Credo) svätého 

tajomstva, ktoré ste prijali všetci spoločne a ktoré ste dnes jednotlivo ďalej 

odovzdali, to sú slová, na ktorých je pevne postavená viera matky Cirkvi, a to na 

pevnom základe, ktorým je Kristus, Pán [...] Vy ste ho teda prijali a ďalej 

odovzdali, no v mysli a v srdci ho musíte mať stále prítomné, musíte ho opakovať 

na vašich lôžkach, premýšľať o ňom na námestiach a nezabúdať naň pri jedle: a 

tiež, keď vaše telo spí, musí v ňom vaše srdce bdieť“ (Porta Fidei 9). 

Viera v konečnom dôsledku ukazuje iba na Krista, Boha, ktorý premohol smrť a 

bolesť (pozri 1 Kor 15, 54 − 57). V ňom, v jeho kríži a zmŕtvychvstaní, každá 

bolesť nesie v sebe už dnes prísľub zmŕtvychvstania. Prežívame ešte Rok sv. 

Cyrila a Metoda a pápežom Benediktom XVI. vyhlásený Rok viery. Oba tieto roky 

chcú upriamiť našu pozornosť na nás samých, na naše vnútro. Sú výzvou na 

preskúmanie nášho zmyslu života, sú výzvou na zdôvodnenie našej nádeje (pozri 

1 Pt 3, 15). Sú zároveň otázkou pre nás, či je viera v našom živote len niečo 

okrajové, alebo či je jeho podstatnou časťou nášho života. 

 

V akom zmysle je Cirkev katolícka? 

Sv. Otec František v stredu 9.10.2013 pri generálnej audiencii pokračoval v 

katechézach v rámci Roka viery. „Verím Cirkev jednu, svätú, katolícku....“ Dnes sa 

pristavíme, aby sme sa zamysleli nad touto známkou Cirkvi, ktorej hovoríme 

„katolícka“: nad katolíckosťou. V prvom rade, čo znamená slovo „katolícky“? 

Pochádza z gréckeho „kath´olón“, čo značí „v súlade s celkom“, teda všeobecnosť. 

V akom zmysle sa táto všeobecnosť vzťahuje na Cirkev? V akom zmysle je Cirkev 

katolícka? Cirkev je katolícka, pretože je priestorom, domom, v ktorom sa ohlasuje 

celá viera, v ktorom sa spása, ktorú nám priniesol Kristus, ponúka všetkým. Cirkev 

nám umožňuje stretnutie s Božím milosrdenstvom, ktoré nás premieňa, pretože v je 

v nej prítomný Ježiš Kristus, ktorý jej dáva pravé vyznanie viery, plnosť 

sviatostného života, autentickosť kňazského úradu. V Cirkvi každý z nás nachádza 

to, čo potrebuje, aby veril, aby žil kresťanským životom, stal sa svätým, aby 

napredoval na každom mieste a v každom období. Priblížme si túto skutočnosť 

príkladom rodinného života. Každý z nás dostáva v rodine všetko, čo prispieva k 

jeho rastu, dozrievaniu a životu. Nedá sa rásť osamote, nedá sa kráčať osamelo a v 

izolácii, pretože napredujeme a rastieme v spoločenstve, v rodine. A Cirkev je taká. 

V Cirkvi máme možnosť počúvať Božie slovo, v istote, že je posolstvom, ktoré nám 

daroval Pán. V Cirkvi môžeme stretnúť Pána vo sviatostiach, ktoré sú ako otvorené 

okná, prostredníctvom ktorých k nám vstupuje Božie svetlo, sú potokmi, z ktorých 

čerpáme Boží život. V Cirkvi sa učíme prežívať spoločenstvo a lásku, ktorá 

pochádza od Boha. Každý z nás sa môže dnes sám seba opýtať: Ako žijem v 

Cirkvi? Keď idem do chrámu, je to akoby som išiel na štadión, na futbalový zápas? 

Alebo do kina? Nie! Je to niečo iné! Ako chodím do chrámu? Ako prijímam dary, 

ktoré mi Cirkev ponúka, aby som rástol a dozrieval ako kresťan? Zúčastňujem sa 

na živote spoločenstva, alebo idem do chrámu uzavretý do svojich problémov a 

izolujem sa od iných? Podľa tohto prvého významu je Cirkev katolícka, pretože je 

domovom všetkých. Všetci sú deťmi Cirkvi a všetci sú v tomto dome. Cirkev je 

katolícka, pretože je „domom harmónie“, v ktorom sa jednota a rozmanitosť dokážu 

navzájom spojiť a vytvárať bohatstvo. Predstavme si symfóniu, ktorá je súzvukom a 

harmóniou a v ktorej spoločne znejú rôzne nástroje. Každý z nich si zachováva 

svoje nezameniteľné sfarbenie a tieto osobitosti zvuku vytvárajú niečo spoločné. 

Potom je tu niekto, kto to vedie, dirigent, a keď sa symfónia rozoznie, všetci hrajú v 

spoločnej harmónii, a pritom sa nestráca zvukový odtieň a osobitosť žiadneho z 

nástrojov, naopak,  je docenená  v maximálnej miere!  

 


