
Liturgický program od 22. mája 2017 - do 28. mája 2017 
Deň Čas a miesto Úmysel 

Pondelok 
22.5. 

Vyšná Rybnica 
18.00 - sv. liturgia + pan. 

 

+ Peter Horovčák 

 
 

Utorok 

23.5. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia 

 

Vyšné Remety 
18.00 – sv. liturgia + pan. 

 

+ Anna, Michal 
 
 
 

+ Sidónia Baranová 
Streda 
24.5. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  

 

+ Mária, Ján 
 
 
 
 

Štvrtok 

25.5. 

Nanebovstúpenie Pána 
/Prikázaný sviatok/ 

 

Vyšná Rybnica 
17.00 - sv. liturgia + myrovanie 

 

Vyšné Remety 
18.15 -  sv. liturgia + myrovanie 

 
 

 
 
 

*za veriacich z farnosti 
 
 

*Erika 
 
 
 

Piatok 
26.5. 

Vyšná Rybnica 
16.30 - sv. liturgia 

 

Vyšné Remety 
17.30 -  sv. ruženec detí a mládeže 

18.00 – sv. liturgia + pan. 

 

+ Anna Sabová 
 
 
 
+ Michal Hlivák 

Sobota 
27.5. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia 

 

*Helena s rod. 
 
 
 
 
 

Nedeľa 
28.5. 

Siedma nedeľa po Pasche – 
otcov 1. nicejského snemu 

/zbierka na katolícke masmédia/ 
 

Vyšné Remety 
9.15 - sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
10.45 – sv. liturgia  

 
  
 
 
 
 
 

*za veriacich z farnosti 
 
 
 

*Mirka s rod. 

POKOJ VÁM  
____________________________________________________________                                                                          
Roč.11. číslo 21.                                   Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

 

EUCHARISTIA MALÝM DEŤOM – prvá katechéza 
                                                                                                                    /Pokračovanie/ 

       Celý proces si vyžaduje tvorivé úsilie, aby sa primerane prešlo k novej praxi 
v nadväznosti na súčasný život. Ide o neľahký, ale nevyhnutný zásah, ak 
skutočne chceme oživiť vlastné dedičstvo na úžitok celej Cirkvi“ (článok 42). Na 
inom mieste sa píše: „Bude úlohou kompetentných autorít prijať vhodné úpravy 
na návrat k pôvodnej praxi a vypracovať normy, ktoré najlepšie zodpovedajú 
vlastnej tradícii...Udelenie eucharistie deťom neofytom“, čiže novopokrsteným, 
„nie je ohraničené na samu chvíľu slávenia iniciácie. Eucharistia je chlebom 
života a deti sa ním majú živiť stále, totiž od krstu aj naďalej, aby mohli 
duchovne rásť. Spôsob ich účasti na Eucharistii bude zodpovedať ich 
schopnosti: najprv bude odlišná od účasti dospelých, nevyhnutne bude menej 
vedomá a menej rozumová, ale postupne sa skrze milosť a pedagógiu sviatosti 
rozvinie, aby rástla «až do stavu dokonalosti a úplnej zrelosti v Kristovi» (Ef 4, 
13). Sviatosť je dar, ktorý vždy pôsobí účinne, ale vždy iným spôsobom, pretože 
i osoba je vždy iná...“ (článok 51). 
        V minulosti niektoré miestne snemy východných cirkví zrušili podávanie 
Eucharistie malým deťom. Avšak vo vzťahu k tejto téme ich rozhodnutia viac 
neplatia, lebo novšia norma, ktorou je spomínaná Inštrukcia, stanovuje: Ak je to 
nevyhnutné, východné katolícke cirkvi „musia zmeniť neskoršie zavedenú 
prax i právo všade tam, kde by obidvoje boli v nesúlade s tu nastolenými 
princípmi, hoci by išlo aj o zmeny rozhodnutí synod alebo o vzdialenie sa od 
pokynov, ktoré boli vydané v rôznych obdobiach a z rôznych dôvodov 
kongregáciami Apoštolského stolca“ (článok 39).  



       Ako teda vidíme, vrátiť sa k praxi podávania Eucharistie malým deťom nemožno 
vnímať výlučne ako naše právo. Ide o našu povinnosť – samozrejme, pokiaľ chceme 
žiť ako kresťania, ktorí rešpektujú nariadenia a usmernenia Svätého otca.  
      Na základe uvedených faktov sme na zasadnutí Rady hierarchov 
Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku, ktoré sa konalo v utorok 11. apríla 
tohto roka v Prešove, prijali mimoriadne vážne rozhodnutie. Dohodli sme sa na 
obnovení starobylej praxe východných cirkví podávať Eucharistiu malým deťom po 
krste až do veku, v ktorom začínajú plne užívať rozum. Spomenutá prax bude 
realizovaná od začiatku nového cirkevného roka, teda od 1. septembra 2017. 
       Toto rozhodnutie neprišlo „ako blesk z jasného neba“, teda nečakane alebo 
dokonca nepremyslene. Práve naopak, o danej záležitosti sa v našej cirkvi diskutuje 
vyše pätnásť rokov na rôznych fórach: tak medzi biskupmi a kňazmi, ako aj medzi 
aktívnymi laikmi, a to nielen pri neformálnych rozhovoroch, ale aj na vedeckých 
konferenciách s medzinárodnou účasťou.  
       Chceme, aby ste o predmetnej záležitosti mali dostatočné informácie, preto vám 
počas nasledujúcich mesiacov pošleme celkovo štyri katechézy. Práve ste si mohli 
vypočuť prvú z nich. Predpokladáme, že sa stanú podkladom pre osobné rozhovory, 
pri ktorých vám vaši duchovní otcovia všetko dôkladnejšie vysvetlia.  
       V nasledujúcej katechéze si ukážeme, že nariadenie Svätého stolca, podľa 
ktorého máme podávať Eucharistiu malým deťom, nepredstavuje v našej cirkvi 
žiadnu novotu, ale práve naopak, vec mimoriadne starobylú a pôvodnú. 
       Z dnešného evanjelia (Jn 4,1-42) vidíme, aké dôležité je rozvádzať rozhovor 
aj na duchovné a osobné témy, ktoré človeka dovedú k hlbšiemu poznaniu svojich 
vlastných túžob. Ježiš požiadal o vodu ženu Samaritánku preto, aby jej pomohol 
pochopiť vnútorný smäd človeka po Bohu (porov. Jn 4,7-13). A my vám 
predkladáme tému Eucharistie pre deti, aby sme prehĺbili aj eucharistický život v 
našich rodinách, od ktorého záleží veľa. Treba sa tomu len vážnejšie venovať, aby 

to nezostalo iba na formálnej úrovni, ale aby to naozaj vstúpilo do nášho života 
ako pomoc zhora, o ktorej Ježiš hovorí v dnešnom evanjeliu: „Kto bude piť z tejto 
vody, nikdy nebude smädný.“ (porov. Jn 4,14). Eucharistia je tým darom Boha, 
ktorý „tak miloval svet, že dal svojho Jednorodeného Syna, aby nik, kto v neho 
verí, nezahynul, ale mal život večný.“ (Jn 3,16-18). Treba nám naozaj uveriť v 
Krista dávajúceho sa nám vo svätom prijímaní a s veľkým úžitkom ho 
sprostredkovať aj našim detičkám, aby sme mali naozajstný život v Bohu, v 
ktorého veríme. A o tom chcem s vami rozmýšľať aj v ďalšie tri vybrané nedele, 
aby sme sa tak zodpovedne pripravili na návrat starobylej tradície prijímania detí 
po svätom krste. 

vladyka Milan Chautur CSsR  

košický eparchiálny biskup 
 

JE SMIEŠNE? 

Je smiešne, ako ľahko ľudia zavrhnú Boha, a potom sa čudujú, prečo sa svet rúti 
do pekla.  

⊗ Je smiešne, ako veríme všetkému čo sa píše v novinách a spochybňujeme 

všetko, čo hovorí Biblia. 

 ⊗ Je smiešne, ako každý chce ísť do neba a myslí si, že nemusí veriť, hovoriť 

alebo robiť to, čo prikazuje Slovo Božie.  

⊗ Je smiešne, že niekto povie „verím v Boha“ a stále nasleduje Satana, ktorý 

mimochodom, tiež „verí v Boha“. 

 ⊗ Je smiešne, keď je niekto v nedeľu zapálený pre Krista, ale ostatné dni v 

týždni je neviditeľným kresťanom.  

⊗ Je smiešne, ako sa neslušné, nemravné, vulgárne a obscénne správy 

slobodne šíria, ale verejné diskusie o Bohu nie sú populárne ba ani vítané. 



 


	Úmysel
	Pondelok

	Čas a miesto
	Vyšná Rybnica
	Vyšná Rybnica
	Streda

	Vyšná Rybnica
	Štvrtok

	Nanebovstúpenie Pána
	Vyšná Rybnica
	Vyšné Remety
	Vyšná Rybnica
	18.00 – sv. liturgia + pan.
	Vyšná Rybnica
	Vyšné Remety
	9.15 - sv. liturgia 
	Vyšná Rybnica

