
Liturgický program od 27. februára 2017 - do 5. marca 2017 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 
 
 
 

Pondelok 
27.2. 

 

Začiatok Veľkého pôstu 
/Zdržanlivosť od mäsa, mlieka, 

vajec + pôst/ 
Vyšná Rybnica 

16.00 - sv. liturgia  
 

Vyšné Remety 
17.00 -  sv. liturgia + moleben 

 
 
 
 

+ Margita, Ján, Mária,    
    
 
+ Ján Pliška 

 

Utorok 

28.2. 

Vyšné Remety 
16.30 - sv. spoveď 

17.30 -  sv. liturgia + euch. pob. 

 

+ Ján, Alžbeta 
   rod. Doliničová 

 
 

Streda 
1.3. 

Vyšné Remety 
15.30 - sv. spoveď 

16.30 - liturgia vopred   
                 posvätených darov 

 
 

 

 

Štvrok 

2.3. 

Vyšná Rybnica 
16.00 - sv. spoveď 

17.00 - sv. liturgia + euch. pob.  

 
+ Marta, Michal 

 
 
 

Piatok 
3.3. 

 

1. Piatok v mesiaci 
Vyšná Rybnica 

16.00 - sv. liturgia  
 

Vyšné Remety 
17.00 - liturgia vopred   
            posvätených darov 

 
 

*za členov sv. ruženca 
 
 
 

*za členov sv. ruženca 

 

Sobota 
4.3. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  
Vyšné Remety 

11.30 – krst 

+ Ján, Alžbeta, Ján 
a ostatní z rod. Lazurovej 
 

 
 
 

Nedeľa 
5.3. 

1. pôstna nedeľa 
Vyšné Remety 

9.00 - sv. liturgia  
 

Vyšná Rybnica 
10.30 – sv. liturgia  

 
  
 

*za veriacich z farnosti 
 
 
 

*Jana 
 

POKOJ VÁM  
__________________________________________________________                                                                         
Roč.11. číslo 9.                                   Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

 

Pôst 
Zmyslom Veľkého Pôstu, ktorý začíname v pondelok 27.2.2017 je odvrátiť oči od 
tohto sveta a zamerať ich na Boha. Ukázať, že ti záleží na vzťahu s Ním. To nie 
je trest pre telo, ale presmerovať pozornosť na Pána. Nie schudnúť, ale získať 
hlbšie spojenie s Bohom. Pôstom nemáme nútiť Boha spraviť to čo chceme my, 
lebo pôst má meniť nás a nie Boha. V pokore a v radosti začnime postiť, nie v 
pýche a smútku. Pôst je modlitbou tela. Pôst dáva silu bdieť. Jedlo nasýti človeka 
a uvádza do ospalosti. Človek v raji sa prehrešil tým že jedol, čiže nepostil.  
Bazil Veľký píše: Pretože sme sa nepostili boli sme z raja vyhnaní, preto sa 
budeme postiť, aby sme sa mohli do raja vrátiť. Nie chute ovládajú nás, ale my 
ich. Sergej Bulgakov vraví: Nejde o vegetariánstvo, ale robíme naše jedenie 
duchovnejším, robíme ho spoločenstvom s Bohom. Starokresťanský Spis 
Didaché z r. 90 hovorí o pôste v stredu a piatok a sv. Epifan vysvetľuje: v stredu, 
lebo vtedy veľrada odsúdila nášho Pána na smrť, a piatok deň utrpenia a smrti 
Krista pre našu spásu. Ak vám umrie mama, otec, muž či dieťa, kto má vtedy 
chuť tancovať? Iste nikto normálny. Kresťan si v piatok uvedomí, že za mňa 
niekto umiera na kríži.  
Veľký pôst - Štyridsiatnica trvá 40 dní a nocí lebo: - toľko pršal dážď na Noema, 
aby bol zničený hriech bezbožného ľudu potopou sveta - toľko rokov blúdili 
Izraelitii po púšti, aby po tejto ťažkej skúške mohli očistení zaujať zasľúbenú zem 
- toľko dní putoval Eliáš k jaskyni na vrchu Horeb, kam k nemu prišiel Boh - Toľko 
zotrval Mojžíš na Sinaji, kde dostal Pánov zákon pre ľud - toľko sa Kristus postil 
na púšti pred svojím verejným vystúpením, až potom konal zázraky pre ľud. Aj 



my postíme, aby sme mohli dôstojne osláviť Majstra ako víťaza nad smrťou. Sv. 
Atanáz povie: Jedz s mierou, aby si miloval bez miery. Ján Klimak píše: Pôst 
stavia hrádze prúdu rečí, upokojuje nekľud, chráni poslušnosť, pokojný spánok, 
uzdravuje telo a upokojuje dušu. Bazil Veľký dodá – ak sa telo uspokojí so 
skromnou a ľahkou stravou vyhne sa chorobám skôr ako telo prepchávané 
lahôdkami, ktoré nemôže stráviť. Pôst zaháňa pokušenie, nabáda k zbožnosti, 
robí ťa priateľom rozvážnosti, vedie k zachovávaniu čistoty. Pôst je matka 
zdravia, vychovávateľ mládeže, okrasa staroby, dobrý spolucestujúci. Ján 
Zlatoústy radí: Keď terajší pôst prežijeme s takou horlivosťou, že celý týždeň 
nebudeme preklínať, ďalší týždeň premôžeme hnev a ďalší vykoreníme 
ohováranie, vtedy pomaly dosiahneme základ čností. Ak niekto povie, že sa 
postil 40 dní, ty odpovedz: Ja som mal nepriateľa a zmieril som sa, mal som 
zlozvyk hnevu a odložil som ho.  
Jedno z označení Veľkého pôstu, ktoré používa východná duchovnosť je - 
duchovný rebrík, po ktorom vystupujeme zo zeme do neba. Podobá sa tomu, 
ktorý videl vo sne utekajúci Jakub. Na jednotlivých stupňoch tohoto duchovného 
rebríka stoja pozemskí anjeli a nebeskí ľudia. Takto cirkev označuje veľkých a 
zbožných otcov púšte i cirkvi, ako skúsených znalcov duchovného života. Po 
tomto rebríku máme všetci dvíhať svoju úroveň do vyššej kvality.  
V Malachiášovi 3:3 čítame toto proroctvo o Kristovi: „Posadí sa ako tavič a čistič 
striebra a prečistí levítov...“ Jedna kresťanka chcela tomuto textu porozumieť 
lepšie a tak sa rozhodla navštíviť zlatníka a pozorovať ho pri práci. Videla ako 
zlatník vzal taviaci téglik so striebrom a držal ho chvíľu nad priamym plameňom 
až kým sa nezahrialo. Muž vysvetľoval, že proces čistenia striebra sa začína tak, 
že zlatník musí držať striebro priamo uprostred najväčšieho plameňa, aby sa 
spálili všetky prímesy a nečistoty. Po chvíli sa ho žena spýtala, či je nevyhnutné  

aby bol prítomný po celý čas procesu, kedy sa striebro nachádza v plameni. Toto 
je odpoveď, ktorú dostala: „Nielenže musím byť prítomný po celý čas, ale musím 
ho aj bez prestania sledovať. Pokiaľ by som totiž striebro ponechal v plameni 
príliš dlhý čas, bolo by zničené.“ Žena sa na chvíľu odmlčala a potom mu položila 
ďalšiu otázku: „A ako viete, kedy je prečisťovací proces ukončený?“ Na to sa 
muž pousmial a s úsmevom jej odvetil: „Milá pani, to je veľmi jednoduché. Vtedy, 
keď v striebre vidím sám seba.“ Boh chce konať veľké veci skrze nás, avšak na 
to najskôr potrebuje vykonať prácu v nás. Drahý priateľ, ak dnes cítiš na svojom 
živote páľavu Božieho prečisťovacieho ohňa, vedz, že Božie oči spočívajú na 
tebe, až kým v tebe nebude vypodobnený Jeho obraz.  
Začíname veľký pôst, kedy sa má každý z nás očistiť. A tento čas nazývajú 
otcovia pobytom na púšti. Púšť je miesto, kde nás Boh formuje a pripravuje. 
Mojžiš s vyvoleným Izraelom 40 rokov blúdil po púšti. Predtým, ako Ježiš začal 
svoju službu ho Duch viedol, aby strávil 40 dní na púšti. Apoštol Pavol prijal svoje 
zjavenia od Pána práve na púšti v Arábii a bola to Judská púšť, kde Ján Krstiteľ 
kázal a volal ľudí k pokániu. Púšť je miesto, kde sa učíme byť závislí na Pánovi. 
Miesto, kde si uvedomíme, že to nezvládneme sami, že veci, do ktorých nás Boh 
povolal sú oveľa väčšie ako my samotní a teda potrebujeme Jeho múdrosť, silu a 
uschopnenie. Možno sa nachádzaš vo svojom živote tak ako Mojžiš vo fáze 
púšte. Cítiš sa vyprahnutý a bez sily pokračovať v ceste. V Matúšovom evanjeliu 
(kapitola 11, verš 28), nachádzame toto úžasné Ježišovo pozvanie: „Poďte ku 
mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie!“ 
Prichádzať k Nemu – uprostred púšte a ťažkostí... Je to práve vtedy, kedy nás 
naučí odpočívať v Ňom a dôverovať Jemu samotnému. Tak smelo kráčajme 
vpred.  
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