
 Liturgický program od 27. marca 2017 - do 2. apríla 2017 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 
 

Pondelok 
27.3. 

 

Vyšná Rybnica 
16.00 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
17.00 -  sv. liturgia + kajúci 

kánon 

 
 
 
 
 
 

+ Alžbeta, Ján, Anna 
 

Utorok 

28.3. 
Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia 

 

*Bohuznáma rod.  
 

Streda 
29.3. 

Vyšné Remety 
16.30 - liturgia vopred 

                 posvätených darov 

 

+ Mária, Karol  
   rod. Lamerová 
 

 

Štvrtok 

30.3. 

Vyšné Remety 
17.00 -  sv. liturgia + krížová  

cesta mladých 

 

+ Alžbeta a ostatní    
   z rod. Praščakovej 
 

 
 
 

Piatok 
31.3. 

 

Vyšná Rybnica 
16.00 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
17.00 - liturgia vopred 

       posvätených darov 

+ Ján, Helena, Michal, 
Alžbeta, Andrej, Pavol, 
Ján rod. Kicová 
 
 
 

+ Anna Mackulinová 
 

Sobota 
1.4. 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 – sv. liturgia  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nedeľa 
2.4. 

5. pôstna nedeľa  
 

Vyšné Remety 
9.00 - sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
10.30 – sv. liturgia  

14.00 – pomazanie chorých 
 

 
  
 
 
*za veriacich z farnosti 
 
 
 
 

*Ladislav  s rod. 

 
 
 

POKOJ VÁM  
____________________________________________________________                                                                          
Roč.11. číslo 13.                                   Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

 
Pôstne návštevy 

Išiel som na návštevu. Žiadne veľké prípravy, stresovanie, čo si oblečiem, čo 

zoberiem so sebou... Tieto starosti teraz odpadli. Veď to bola taká „obyčajná“ 

návšteva. Vlastne, chodím na ňu už roky, dá sa povedať, že skoro denne, teraz 

to však bolo v inom čase, ako to obvykle býva. Domáci Pán bol, ako vždy, doma. 

A mal na mňa, ako vždy, čas. Mohli sme sa porozprávať. Len mne sa, dáko, 

nechcelo hovoriť. Nakoniec, veď ma pozná, ako vlastnú dlaň, dobre vie, na akú 

té- mu by som zase začal. A tak som tam, u Neho, len sedel, a vychutnával si tú 

chvíľu. A vlastne, trochu som aj rozmýšľal. O tom, že Boh je síce všade s nami, a 

predsa nás stále pozýva, aby sme prišli aj k Nemu domov. Určite nie preto, že by 

Mu bolo doma samému smutno, ale preto, že u Neho doma, všetko, čo 

prežívame, (hľadania, neistoty, smútky, zranenia, plány, radosti, šťastie...), 

dostáva inú podobu. A aj keď sa v okamihu nič nezmení, (Boh spravidla nerobí 

veľké gestá), mení sa naše vnútro. Možno len tak celkom máličko, ale mení sa. A 

aby ste si nemysleli, nechcem teraz tu o tom, že je to tak, nikoho presviedčať. 

Načo? To by bolo celkom zbytočné. 

 O tom sa môže v tomto pôstnom čase presvedčiť každý sám. 

 
 



Božská služba vopred posvätených darov- symbolika 
I. 
 

Služba vopred posvätených darov začína zvolaním kňaza od oltára Požehnaný 
Boh náš.. a po ňom kňaz vychádza pred cárske dvere, kde sa modlí v tichosti 
predpísané modlitby. Počas jeho modlitieb ľud spieva 103 žalm, ktorý oslavuje 
Boha ako tvorcu sveta. Počas tohto žalmu si môžeme predstavovať vo svojej 
mysli kamzíkov, svišťou, levíča, ich krásu a hravosť, ktorú do nich vpísal Boh. 
môžeme si predstavovať hory, skaly, moria, nížiny, pretože tohto všetkého sa 
dotkla Božia ruka. Ak sa Božia ruka dotkla týchto vecí, nechce sa dotknúť aj 
môjho života? Určite chce. Preto sa v tichosti počas žalmu môžeme modliť s 
túžbou, aby sa dnes Božia ruka dotkla a j môjho života, môjho problému. 
Následne, po skončení spevu 103. Žalmu kňaz sa nahlas modlí veľkú ekténiu, 
ktorú poznáme z bežnej liturgie. Volá sa veľká, lebo obsahuje 12 prosieb Po nej 
sa spievajú rôzne žalmy rozdelené na 3 antifóny, medzi ktorými sú malé ekténie, 
ktoré sa modlí kňaz už vo svätyni. Na začiatku, keď kňaz vychádza pred cárske 
dvere symbolizuje Krista, ktorý sa modlí pred cárskymi dverami- dverami raja, 
ktoré boli zatvorené po hriechu Adama a Evy. Následne sa spieva spev Pane ja 
volám k tebe, kedy je už kňaz vo svätyni, ktorá symbolizuje nebo. Ľud preto s 
odvahou volá na Pána, povzbudený z vchodu Krista do svätyne- neba a v pokání 
prosí o odpustenie hriechov, ktoré zapríčiňujú našu vzdialenosť od neho. V 
žalme prosím Boha, aby ma nanovo dvihol, ako padnutého človeka do svojho 
náručia, aby ma postavil na nohy zo všetkých slabostí, ktoré mám a ktoré ma 
ovládajú a zapríčiňujú pád. Po tomto žalme nasledujú stichiry, ktoré sú plné 
pokánia a proroctiev o príchode Krista. Kedysi sa spievali na krylosy (teda na 
striedavo), čo symbolizuje Starý a Nový zákon. Počas tejto služby sa často 
používa kadidlo, ktorým sa okiadza chrám a ľud. Počas spevu Pane ja volám k 
tebe kňaz okiadza chrám a ľud. Okiadzanie má 3 symboly. Vyjadruje naše 

prosby, ktoré nemohli prejsť do príchodu Krista rajskou bránou, teraz sa však 
príjemne vznášajú k Bohu. Vôňa kadidla je znamením toho, že Svätý Duch je 
neustále prítomný v chráme a kadidlo je taktiež vyjadrením modlitieb anjelov 
slúžiacich pred tvárou Boha. Je preto pekné predstaviť si, že v chráme pri 
bohoslužbe nie sme sami, ale je ta množstvo anjelov, ktorí sa pripájajú v oslave 
Boha. Na konci spevu stichír kňaz otvára cárske dvere, berie do rúk kadidlo a 
vykonáva s ním vchod, teda vychádza s ním zo svätyne pred cárske dvere. 
Vchod symbolizuje Kristov príchod na zem. Kňaz je oblečený počas vchodu vo 
felóne, ktorý symbolizuje ľudské telo Krista, ktorý ako človek prišiel medzi ľudí, 
aby ich posväcoval. Vstup kňaza do svätyne už symbolizuje vstup osláveného 
Krista ku svojmu Otcovi. Toto chce Kristus robiť aj dnes, chce prichádzať k nám, 
aby nás posväcoval, menil naše postoje, vytrhával nás z rúk zlých návykov a 
zlého. Vchod kňaza do svätyne v nás môže vyvolať túžbu ísť za svojim Pánom a 
nechať za sebou smrť. Všetkým nám prajem, aby sme osobne prežívali tieto 
časti Božskej služby vopred posvätených darov a nechali sa tiahnuť týmto 
obradom bližšie k Bohu.                                        
                                                                        /Pokračovanie nabudúce/ 

 
MEDŽUGORIE 2017 

 

V dňoch 23.-30.8.2017 plánujeme avizovanú púť do Medžugoria. 
Cena je 200 € a zhŕňa: 
- dopravu klim. autobusom 

- 5xubytovanie s polpenziou 
- sprievodca a tlmočenie počas pobytu 

-  poistenie,  
- 2x zastávka pri mori (Vepric-Makarska riviera) 
Prihlásiť sa najneskôr do Veľkej Noci  s číslom pasu, adresou 
a zálohou 50% z poplatku. Podrobnejšie informácie pri nahlásení. 
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