
        Liturgický program  Vyšné Remety od 10. apríla – 16. apríla 2017 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 

Pondelok 
10.4. 

                Vyšné Remety 
18.00 -  liturgia vopred 

                    posvätených darov 

 
 

*Anna 

 

Utorok 
11.4. 

                Vyšné Remety 
18.00 -  liturgia vopred 

                    posvätených darov 

 

+Zuzana, Ján a ostatní     
  z rod. Jakubovej 

      

Streda 
12.4. 

Vyšné Remety 
  16.30 -  liturgia vopred   

          posvätených darov  

 
 

+ Jozef Mandičák 
 

    
 
 

Štvrtok 
13.4. 

Veľký Štvrtok 
 

Vyšné Remety 
17.30 – Veľká večiereň   
             s lit. sv. Bazila Veľkého 
19.00 - Strasti Pána Ježiša  

 
 
  
+ Helena, Štefan 
   rod. Stašková 

 
 

Piatok 
14.4. 

Veľký piatok 
/Prikázaný sviatok, prísny pôst/ 

 

Vyšné Remety 
17.00 – Veľká večiereň   
             s uložením pláštenice 

 

 

      
 

Sobota 
15.4. 

Veľká Sobota 
 

Vyšné Remety 
17.00 -  Veľká večiereň   
            s lit. sv. Bazila Veľkého 

 
 
 
 

+ Andrej Fejo 
 
 
 

Nedeľa 
16.4. 

Veľká nedeľa Paschy 
 

Vyšné Remety 
7.30 - utiereň vzkriesenia +  
          požehnanie pokrmov     
11.00 – sv. liturgia + myrovanie 

      
 

 
 
 
 

V pondelok a v utorok po liturgii ešte je možnosť sa 
vyspovedať. 

POKOJ VÁM  
____________________________________________________________                                                                          
Roč.11. číslo 15.                                   Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

 

Víťazstvo za mestom... 
 

Človek svojím životným štýlom vyprodukuje množstvo odpadu, ktorý bežne 
vyhodí do kontajnera pred panelák a viac sa o jeho budúcnosť nestará. Odpad je 
však odvezený na skládku, kde ostáva dlhé roky. Tam hnije a zapácha. Takto sa 
človek zbavuje odpadu, ktorý by ináč iba zavadzal a bol nepotrebný. Raz som 
popri takomto smetisku išiel a poviem vám, nebol to vôbec pekný pohľad a ani 
príjemná vôňa. Položme si otázku: „Kto by chcel z nás žiť v takomto smrade a 
prostredí?“ Asi nikto. Možno by si niekto na takéto prostredie zvykol, ale určite by 
malo negatívny vplyv na jeho zdravie. Podobne ako produkujeme materiálny 
odpad, svojimi skutkami produkujeme množstvo duchovného odpadu. Sú to 
hriechy, ktoré taktiež zapáchajú a znepríjemňujú život každému z nás. Ak sa 
pozrieme do svojich životov, určite uvidíme vplyv týchto hriechov na náš život. 
Zvykli sme si na ne až tak, že sa ich nesnažíme odstrániť zo svojich životov. Ich 
pach je už pre náš normálny a prirodzený. Ježiš je ten, ktorý nás vidí v takomto 
stave a nechce aby sme v ňom žili. No má pre nás pripravený lepší život, ktorý 
nám ponúka. Možno si sa aj snažil zbaviť týchto hriechov a vyhodiť ich pred 
„panelák“, no po chvíli sa ocitnú zase pred dverami tvojho srdca a ty ich pomaly 
nevšímavo púšťaš späť k sebe. Bojuješ s nimi, zase do nich padáš a nakoniec 
zúfaš. Nevládzeš žiť takýto stereotyp? Máš pocit, že moc hriechu je silnejšia, ako 
tvoja vôľa vyhrať nad ním tvrdý boj? Možno aj voláš na Pána a máš pocit, že sa 
nič nedeje? Božie slovo však hovorí. „Jeho oči bedlia nad cestami človeka, 
všetky jeho kroky pozoruje on. Dá on, by sa k nemu vzniesol výkrik biedneho, 
výkriky    úbohých    vždy    počuje.    Bedlí    nad    národom    aj    nad    každým  

 



človekom.“ /Jób 34, 21.28.30./ Boh vidí, aký si unavený znášať všetky pády na 
ceste za ním, všetky neprávosti, nepochopenie a bolesť. No nechce ťa v tom 
nechať samého. Pýtaš sa: „Čo teda robiť? Kde ich zložiť? Kam ísť?“ V období 
Veľkej noci nás chce Cirkev za ruku priviesť pod kríž nášho Spasiteľa, ktorý je 
zasadený na okraji mesta, kde sa dnes nachádzajú smetiská našich odpadkov. 
Tam hovorí posledné slová: „Je dokonané.“ Áno, je dokonané. Ježiš dokonal 
obetu za môj aj tvoj hriech v ktorom žiješ. Naplnil to, v čom spočíva celá podstata 
lásky. Dal sám seba. A ak postojíme pri kríži trochu dlhšie, vidíme, ako mu 
stotník prebodáva bok, z ktorého mu vychádza krv a voda. Cirkevní otcovia v 
tomto prúde krvi a vody videli symbol dvoch základných sviatostí – Eucharistiu a 
krst. Tie sú novým prúdom, ktorý tvorí Cirkev a obnovuje ľudí. Taktiež si 
spomínajú aj na stvorenie Evy z boku spiaceho Adama. V hebrejskom jazyku 
slovo Adam znamená človek. Dnes je nanovo otvorený bok nového Adama, z 
ktorého sa môže narodiť nový človek. Môžeš ním byť aj ty! Môžeš sa okúpať v 
jeho krvi a vode. Nanovo sa môžeš očisťovať vo sviatosti zmierenia a Eucharistii, 
a nemusíš žiť v duchovnom smrade svojich hriechov, ktoré ťa pomaly privádzajú 
k večnej smrti. Ježiš svojou smrťou na kríži porazil moc hriechu. A toto víťazstvo 
ti dnes nanovo ponúka. „Uponížil sa, stal sa poslušný až na smrť, až na smrť na 
kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné 
meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a 
aby každý jazyk vyznával: Ježiš Kristus je Pán! Na slávu Boha Otca.“ /Flp 2, 8-

11/ Drahý Ježišu, kľačiac pri tvojom kríži chcem vyznávať, že som slabý a 
nedokážem sa zbaviť svojich hriechov. No dnes ťa nanovo pozývam do môjho 
života ako toho, ktorý sa na mňa z kríža pozerá milostivým pohľadom svojich očí. 
Pozývam ťa ako Pána nad životom a smrťou, mojou smrťou. Vezmi do rúk môj 
život a pretváraj ho na svoje víťazstvo. Amen 

 

Liturgický program Vyšná Rybnica od 10. apríla – 16. apríla 2017 

Deň Čas a miesto Úmysel 
 

Pondelok 
10.4. 

 

Vyšná Rybnica 
   17.00 – sv. liturgia  

 

 
 

*Tomáš s rod. 

 

Utorok 
11.4. 

  

  
 

      

Streda 
12.4. 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 -  sv. liturgia 

 
 

+ Helena 

    
Štvrtok 
13.4. 

Veľký Štvrtok 
 

Vyšná Rybnica 

          16.30 - sv. liturgia 
 

 
 
  

 
 

Piatok 
14.4. 

Veľký piatok  
/Prikázaný sviatok, prísny pôst/ 

 

Vyšná Rybnica 
 9.00 – Carske časy 
15.30 – Veľká večiereň   
            s uložením pláštenice 
 

 

 

      
 

Sobota 
15.4. 

 

Veľká Sobota 
 

Vyšná Rybnica 
21.00 - utiereň vzkriesenia 

 

 
 

  

Nedeľa 
16.4. 

 Veľká nedeľa Paschy 
 

Vyšná Rybnica 
9.00 – sv. liturgia + myrovanie 
             a požehnanie pokrmov 
 

      
 
 
* za veriacich  
   z farnosti 
 

V pondelok a v stredu  ešte je možnosť sa vyspovedať. 
 


	Úmysel
	Pondelok

	Čas a miesto
	                Vyšné Remety
	                Vyšné Remety
	Streda

	Vyšné Remety
	Štvrtok

	Vyšné Remety
	Vyšné Remety
	Nedeľa
	Veľká nedeľa Paschy
	Vyšné Remety
	Čas a miesto


	Úmysel
	Pondelok
	Streda
	Štvrtok


	Vyšná Rybnica
	Vyšná Rybnica
	Nedeľa
	 Veľká nedeľa Paschy



