
Liturgický program od 9. decembra – do 15. decembra 2013 

Deň Čas a miesto Úmysel 
 

 

 

Pondelok 

9.12. 

 

Vyšná Rybnica 

16.00 - sv. liturgia  
 

Vyšné Remety 

17.00 - sv. liturgia  
 

 

+ Verona Mišová 
 

 
 

+ Alena Záhorčaková 

 

 

Utorok 

10.12. 

 

Vyšné Remety 

17.30 - sv. liturgia s prípravou  

         detí na 1. sv. prijímanie 
 

 

 

+ Michal, Andrej, Mária 

   rod. Tomková 

 

Streda 

11.12. 

 

Vyšná Rybnica 

16.00 - sv. liturgia  
 

 

 

* Kristínka 

 

Štvrtok 

12.12. 

 

Vyšné Remety 

17.00 - sv. liturgia  
 

 

 

+ Ladislav Hlivák 

 

Piatok 

13.12. 

 

Vyšné Remety 

17.30 - sv. liturgia + pan. 

 

+ Irena, Andrej, Alžbeta,     

   Michal 
 

 

 

Sobota 

14.12. 

 

Vyšná Rybnica 

9.00 - sv. liturgia  
 

Vyšné Remety 

11.00 – krst 
 

 

+ Michal Streňo 

 

 

 
 

 

 

Nedeľa 

15.12. 

 

 Nedeľa svätých praotcov 
 

Vyšné Remety 

9.00 - sv. liturgia   
 

Vyšná Rybnica 

10.30 - sv. liturgia  
 

 

 

 

 
 

* za veriacich z farnosti 
 

 
 

* Maroš s rod. 

 

POKOJ VÁM  

______________________________________________________                                                                            

Roč.7, číslo 45.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

Boží súd o tebe 

„oblečte si náprsné brnenie spravodlivosti.“ Ef 6,14 

Jednou z častí oblečenia veľkňaza v Izraeli  bol náprsník, alebo náprsné brnenie. 

Obliekal si ako vrchnú časť odeva na hrudi. Vždy, keď vykonával svoje 

náboženské povinnosti, keď vchádzal do veľsvätyne chrámu, v ktorej prebývala 

Božia prítomnosť a sláva, mal okrem iného oblečené aj toto náprsné brnenie - 

“hoshen ha-mishpat” (hebr.), doslova “náprsné brnenie súdu.“ 

 

Na tomto náprsníku bolo vložených 12 drahocenných kameňov predstavujúcich 

12 kmeňov Izraela, ktoré sú dnes obrazom Cirkvi. Okrem týchto kameňov na 

náprsníku boli ešte dva kamene - urim a tumim. Urim predstavuje prvé písmeno 

hebrejskej abecedy, „alef“. Tumim zase predstavuje posledné písmeno, „tav“. 

Doslova tieto kamene znamenajú „svetlá“ (urim) a „dokonalosti“ (tumim), množné 

čislo a tak hovoriace o ich plnosti a prekypujúcom bohatstve svetla a dokonalosti. 

Práve tieto dve vlastnosti sú asi najrozoznávanejšie vlastnosti Boha v Starom 

zákone – svetlo a dokonalosť. 

 

S takýmto oblečením, v náprsníku súdu, predstupoval veľkňaz pred Pána, 

prinášal a reprezentoval celý národ pred Bohom a čakal na Jeho súd, 

rozhodnutie o budúcnosti národa (Ex 28,30).  

 

Aj dnes sa Boh rozhoduje o budúcnosti svojho národa, svojich detí, o tvojom 

osude. No dnes už nemusíš čakať s obavami, ako toto rozhodnutie skončí. „Ja 



som Alef a Tav, hovorí Jahve“. A Ježiš sám seba označuje za Alef a Tav, 

počiatok a koniec, prvé a posledné písmeno, „"Stalo sa! Ja som Alfa a Omega, 

Počiatok i Koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody.“ (Zjv 21,6) 

 

Dnes máme večného veľkňaza a zároveň aj my sami sme kňazmi, ktorí môžu 

bez obáv, vzpriamene a s odvahou vojsť pred Božiu tvár, do Jeho trónnej 

miestnosti (Ef 3,12) a čakať na rozhodnutie. A jediné rozhodnutie o tvojej 

minulosti, prítomnosti a budúcnosti bude: „spravodlivý“. Jediný plán s tvojím 

životom, ktorý Boh má, je požehnanie, plnosť, dokonalosť a svetlo. Ako to viem? 

 

Pretože dnes obliekaš „náprsné brnenie spravodlivosti“, náprsník veľkňaza. 

Všimol si si? Náprsník súdu sa zmenil na náprsník spravodlivosti. Keď ty, jeden z 

drahocenných kameňov na kňazskom brnení, stojíš pred Božou tvárou, Boh sa 

rozhoduje pomocou nebeského „urim a tumim“, pomocou „Alef a Tav“. Božie 

rozhodnutie o tebe je už 2 000 rokov rozhodnutím o Ježišovi, je rozhodnutím 

„spravodlivý a plný svetla“. Boh sa na teba nehnevá a nikdy sa ani nehneval. Boh 

vždy v tebe videl svoj nádherný obraz plný spravodlivosti a svetla. A Ježiš nám to 

konečne jasne ukázal. 

 

To nie je tvoja spravodlivosť, podľa ktorej sa Boh rozhoduje o tvojom osude. To 

nie sú tvoje dobré či zlé skutky, ktoré určujú tvoju budúcnosť. Priateľ môj, obliekaj 

si toto brnenie, náprsník spravodlivosti, spravodlivého rozhodnutia o tebe, ktorým 

je Ježiš. Božia spravodlivosť, Boží súd, alebo oveľa lepšie Božie rozhodnutie, 

Boží názor o tebe, je rozhodnutím o tvojej dokonalosti a plnosti svetla v Kristovi a 

preto môžeš tomuto rozhodnutiu s radosťou povedať „Amen, rád ho prijímam, 

Pane môj.“ 

 

Boží súd nikdy nebol a nebude o odsúdení človeka. Božie súd, Boží rozudok, 

Boží názor to všetko sú synonymá a budú vždy znamenať "spravodlivý, plný 

svetla", milovaný, prijatý, môj. 

 

Príjmi Ježiša za svojho Pána, odovzdaj mu svoj život, vyznaj mu svoj hriech, 

príjmi jeho požehnanie a začne tvoj nový život v jeho spravodlivosti. Boh je verný, 

preto ťa príjme. 

 

BDEJTE! 

Predvianočný čas je čas radostného pokánia, ktorým sa najlepšie vieme pripraviť na 

najradostnejšie sviatky roka. Takto prežitý čas je predpokladom správneho života, 

osobného víťazstva nad sebou, svetom, diablom. Prečo? Škótsky teológ William 

Barclay napísal poviedku O troch diabloch, ktorí sa pripravovali na pôsobenie medzi 

ľuďmi. Skôr, ako mali opustiť peklo, mali pohovor s Luciferom, ktorý sa ich pýtal, ako 

chcú splniť svoje poslanie. Prvý chcel vsadiť svoju činnosť na našepkávanie ľuďom, 

že Boh nejestvuje. Druhý chcel presvedčiť ľudí, že peklo nejestvuje. A tretí 

odpovedal: „Ja chcem jednoducho hovoriť ľuďom, že majú čas pripraviť sa na smrť.“ 

Diabol pochválil tretieho: „Urob tak a iste mnohých privedieš do pekla“. Áno, prežili 

sme už viac rokov, ale najnebezpečnejšie je, keby sme tohtoročný začiatok odložili o 

rok.  

Nechceme už nič odkladať. So všetkou vážnosťou a zodpovednosťou prijímame  

Ježišove slová: „Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán“. Aj to, ako  

robíme znamenie kríža, napovedá nám i okoliu niečo o nás a Boh vidí do nášho  

vnútra. Neraz je to prejavom ľahostajnosti vo viere. Využívame čas a už pri dnešnej 

eucharistickej slávnosti predkladáme svoje prosby, chceme sa upevniť vo vytrvalosti 

a odovzdanosti do vôle Božej, a tak prežiť  i celý nastávajúci nový  rok.  

 



 


