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Deň Čas a miesto Úmysel 
 

Pondelok 
20.2. 

 

 

  
 

 

Utorok 

21.2. 

 

 
 
 

 
 

Streda 
22.2. 

 

  
 
 

 

Štvrok 

23.2. 
   

 

Piatok 
24.2. 

 

 

 
 
 

 

Sobota 
25.2. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Nedeľa 
26.2. 

 

Syropôstna nedeľa  
 

Vyšné Remety 
9.00 - sv. liturgia  

 

Vyšná Rybnica 
10.30 – sv. liturgia  

 

 
  
 
 

*Martina 
 
 
 

*za veriacich z farnosti 
 

 

V čase mojej neprítomnosti od 20.2 - 24.2 sa v prípade 
potreby obráťte na o. Martina Mihalča, Gr. kat. Farský 
úrad Jasenov.  Tel. 6596347  mob. 0911 911 524 

 
 
 

POKOJ VÁM  
____________________________________________________________                                                                          

Roč.11. číslo 8.                                   Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 
 

PRAVDA - KLAMSTVO 
Niekto mi raz povedal, že na tomto svete nie je boj medzi dobrom a zlom, ale 
medzi pravdou a klamstvom. Čomu je ľahšie uveriť, pravde alebo klamstvu? 
Zranenie môže prísť napríklad kvôli tomu, že si o sebe myslíš niečo, čo nie je 
pravda. Tvoje myslenie môže byť ovplyvnené mnohými faktormi - rodinou, 
kamarátmi, spoločnosťou, prácou, školou, minulosťou a podobne. Keď uveríš 
klamstvu o sebe, tak sa stane to, že zabudneš, kým skutočne si. Začneš prijímať 
porážku v mnohých oblastiach tvojho života. Začneš v týchto oblastiach strácať 
nádej. Síce veríš, že Boh je nad všetkým, ale nejako strácaš nádej, že ti v tejto 
veci vie reálne pomôcť. Situácia sa zhoršuje a ty máš pocit, že si niekto, koho 
treba odkopnúť a nevšímať si. Tak veľa ľudí mi už povedalo, že sa neznáša, nevie 
prijať samých seba, nemá rado. Skrátka klamstvo, ktorému si uveril, sa stalo 
skutočnosťou. A potom príde Pán. Príde, aby ti ukázal slávu, ktorá je v tebe. 
Príde, aby ti ukázal múdrosť, ktorú ti dal. Príde, aby ti ukázal tvoje schopnosti a 
talenty, ktoré do teba vložil. On ti pripomenie, kým naozaj si. Si niekto, kvôli 
ktorému neváhal Ježiš zomrieť na kríži. Si stvorenie, ktoré bolo predurčené na to, 
aby vládlo na zemi. Chápeš ? Ježiš vstal z mŕtvych a vyhlásil "Daná mi je všetka 
moc na nebi i na zemi". To znamená, že keď Ježiš má všetku moc, nikto iný moc 
nemá. Diabol stratil moc, lebo prišiel Ježiš, ktorý mu ju vzal. "Ja som cesta, 
pravda a život" a moc pravdy je viac ako moc klamstva. To znamená, že ak sa 
cítiš zle kvôli tomu, že si uveril klamstvu, tak máš možnosť sa z toho určite dostať, 
keď uveríš pravde. A Tešiteľ - Duch pravdy tu bude s tebou a bude ťa uvádzať do 
pravdy. Možno by bolo dobré spomenúť ako sa môžeš dozvedieť pravdu. Niekedy 
stačí byť pozorný a vnímať svet okolo. Niekedy sa môžeš dozvedieť pravdu cez 
ľudí, ktorých stretneš. Inokedy ju môžeš nájsť v Písme. A tak ďalej. Je mnoho 
spôsobov. V každom prípade, musí to začať u teba a to vierou. Vierou v to, že 
Boh naozaj môže a aj zasiahne a vytrhne ťa z klamstva. A teraz chcem povedať 
niečo konkrétne. Si jedinečný. Pán nikdy nestvoril nikoho presne takého ako si ty. 
Si výnimočný. Tá zmes darov a talentov, ktorá je v tebe, nie je v nikom inom. Si 
taktiež veľmi potrebný. Boží plán počíta aj s tebou. Si vzácny. Veď Ježiš zomrel 



aby si ty mohol naozaj žiť. A si milovaný. Zahoď zúfalstvo, strach i smútok či 
beznádej. Vždy máš niekoho, komu na tebe záleží a to je tvoj Otec. Toto je 
pravda. Je veľmi dôležité spoznať pravdu o sebe - o svojej identite. Keď prijmeš 
pravdu o tom, že si Boží syn alebo dcéra, tak sa ti otvoria možnosti, aké si nikdy 
predtým nemal. Uvedomíš si, že tvoj Otec, ktorý je na nebesiach, veľmi túži aby si 
prežíval život na zemi ako kráľovské dieťa so všetkými výsadami a právami. 
Jednou z výsad je napríklad život v pravde. Klamstvo nemá mať v tvojom živote 
miesto... Nie otec lží a klamstva - satan, ale Ten ktorý je Pravda – Ježiš Kristus, ťa 
vykúpil, uzdravuje a robí šťastným. Nezabudni! 
 

Veľký pôst 
O chvíľu začneme prežívať Veľký pôst. Preto si potrebujeme položiť otázku: Aký 
bude mať skutočný dopad na náš život? Ako môžeme - namiesto zavedenia 
jednej či dvoch „symbolických“ zmien do nášho každodenného života - 
zachovávať celý Veľký pôst? Zrejmé je napríklad to, že pre veľkú väčšinu 
veriacich je príchod na veľkopôstne bohoslužby vzdialenou záležitosťou. Naďalej 
prichádzajú do chrámu počas nedieľ, avšak, ako už vieme, liturgie nedieľ počas 
veľkého pôstu, prinajmenšom navonok, neodrážajú Veľký pôst, a tak človek môže 
veľmi ťažko čo len „zacítiť“ veľkopôstny typ bohoslužby, ktorá je hlavným 
prostriedkom sprístupňujúcim nám ducha Veľkého pôstu. A pretože Veľký pôst nie 
je žiadnym spôsobom odrážaný v kultúre, ku ktorej patríme, potom nie je nič 
zvláštne, že naše súčasné chápanie Veľkého pôstu je prevažne negatívne - 
chápeme ho ako obdobie, v priebehu ktorého sú zakázané niektoré veci, ako 
napríklad mäso v stredy a piatok, tanec a zábava. Populárna otázka, čoho sa 
vzdávaš počas Veľkého pôstu, je dobrým príkladom tohto spoločného 
negatívneho prístupu. V „pozitívnom“ zmysle sa na Veľký pôst pozerá ako na čas, 
kedy si kresťan má splniť svoju aspoň každoročnú „povinnosť“ spovede a 
prijímania. Bez akéhokoľvek zveličovania môžeme povedať, že aj keď sa Veľký 
pôst zachováva, zo svojho dopadu na náš život stratil veľa, prestal byť takým 
kúpeľom pokánia a obnovy, ako je chápaný v liturgickom a duchovnom učení 
Cirkvi. Môžeme ho ale potom znovuobjaviť a spraviť z neho znova duchovnú silu  

dennej reality našej existencie? Odpoveď na túto otázku závisí 
predovšetkým, a povedal by som, výlučne na tom, či sme alebo nie sme 
odhodlaní prijať Veľký pôst s vážnosťou. 
Brať Veľký pôst vážne znamená, že najprv o ňom budeme uvažovať na 
najhlbšej možnej úrovni, akú sme schopní dosiahnuť, ako o duchovnej výzve, 
ktorá si vyžaduje odpoveď, rozhodnutie, plán, neustále úsilie. Ako už vieme, 
toto je dôvod, prečo boli Cirkvou ustanovené týždne prípravy na Veľký pôst. 
Je to čas na odpoveď, rozhodnutie a plánovanie. A najlepšia a najľahšia 
cesta k tomuto je nechať sa viesť Cirkvou, hoci len rozjímaním nad piatimi 
čítaniami z Evanjelia, ktoré nám Cirkev ponúka počas piatich nedieľ, ktoré 
predchádzajú Veľký pôst: o túžbe /Zachej/, o pokore /mýtnik a farizej/, o 
návrate z vyhnanstva /márnotratný syn/, o súde /posledný súd/ a o odpustení 
/nedeľa odpustenia/.  
Tieto čítania z Evanjelia nie sú iba na to, aby boli počúvané v chráme, ale 
treba ich so sebou „zobrať domov“ a uvažovať nad nimi v zmysle môjho 
života, mojej rodinnej situácie, mojich profesionálnych záväzkov, mojich 
záujmov o materiálne veci, môjho vzťahu ku konkrétnym ľudským bytostiam, 
s ktorými žijem. Je to tiež vhodný čas na čítanie náboženských kníh. Účelom 
tohto čítania nie je len obohatenie nášho poznania o náboženstve, ale je to 
hlavne očistenie našej mysle od všetkého toho, čo ju zvyčajne napĺňa. Je 
neuveriteľné, ako veľmi je naša myseľ preplnená rôznymi druhmi starostí, 
záujmov, úzkostí a dojmov a akú malú kontrolu nad tým všetkým máme. 
 Drahí bratia a sestry, veľký pôst je duchovnou prípravou na prežitie Paschy. 
Ale aj táto príprava potrebuje čas, kedy spoznávame seba, svoje postoje, 
nálady, zlozvyky. Tou vzdialenou prípravou sú nedele pred Veľkým pôstom.- 
o Zachejovi, o mýtnikovi a farizejovi, o márnotratnom synovi, o poslednom 
súde a o odpustení. Skúsme byť počas týchto nedieľ pozorní a pýtajme sa 
Boha, akú podobnosť má náš život s témou nedele, aby sme s našou 
slabosťou vstúpili do Veľkého pôstu s vedomím, že sa potrebujeme priblížiť 
práve cestou pokánia k Pánovi, že potrebujeme na neho volať s kajúcim 
srdcom.  
                                              (Zdroj: Alexander Schmemann- Veľký pôst) 
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