
Liturgický poriadok 
 

Deň ČAS V. RYBNICA ČAS V. REMETY 

PO 

12.9. 
PONDELOK  

Ukončuje sa sviatok 

Narodenia presvätej 

Bohorodičky 

16
30 

 

 

Ap. 202 

Mk 21
 

† Marta Gypková 
 

18
00 

 

 

Ap. 202 

Mk 21
 

† Ján, Ján, Mária 
(z  rod. Hamorskej) 

 

 

UT 

13.9. 
UTOROK 

Pamiatka založenia 

chrámu svätého 

vzkriesenia Krista a nášho 

Boha 

  18
00 

 

 

Ap. 307 

Mt 67
 

† Andrej, Anna, Anna-

Mária 
(z  rod. Kicovej) 

 

 

STR. 

14.9. 
STREDA 

Povýšenie úctyhodného 

a životodarného Kríža 

nad celým svetom 

16
30 

 

 

 

Ap. 125 

Jn 60
 

 
 

 

Myrovanie 

Odporúčaný sviatok! 

Zdržanlivosť od mäsa! 

18
00 

 

 

 

Ap. 125 

Jn 60
 

 
 

 

Myrovanie 

Odporúčaný sviatok! 

Zdržanlivosť od mäsa! 

ŠTV. 

15.9. 
ŠTVRTOK 

Poprazdenstvo Povýšenia 

Presvätá Bohorodička 

Spolutrpiteľka 

  

 

Púť gréckokatolíkov do 

Máriapocse 

  

 

Púť gréckokatolíkov do 

Máriapocse  

PI 

16.9. 
PIATOK 

Svätá všechválna 

veľkomučenica Eufémia 

  

 

 

 
Zdržanlivosť od mäsa! 

18
00 

 

 

 

Ap. 210 

Mk 26
 

† Mária, Jozef, Anna, 

Michal Ján  
(z  rod. Bencuľakovej) 

 

Zdržanlivosť od mäsa! 

SO 

17.9. 
SOBOTA po Povýšení 

Svätá mučenica Sofia a jej 

tri dcéry Viera, Nádej a 

Láska 

16
30 

 

 

 

Ap. 176 

Mt 92
 

* Agáta s rod. 
 

 

 

S platnosťou na nedeľu 

Zbierka: TV LOGOS 

18
00 

 

 

 

Ap. 176 

Mt 92
 

* Mário, Danka 
(prvé výročie sobáša) 

 

 

S platnosťou na nedeľu 

Zbierka: TV LOGOS 

18.9. 

 

 

 
 

Radový hlas 6 

NEDEĽA po Povýšení 
 15.týždňa po Päťdesiatnici  

Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca 
  

10:00 Archijerejská svätá 

liturgia k príležitosti 

posviacky obnoveného 

exteriéru chrámu Ruskovce 
 

 

  

10:00 Archijerejská svätá 

liturgia k príležitosti 

posviacky obnoveného 

exteriéru chrámu Ruskovce 

 

 

 

 

 

S pozdravom a prianím hojnosti Božieho požehnania  o. Jozef! 

Farský úrad Vyšná Rybnica, tel.: 056/6595100, mobil: 0911 812 216 

OZNAMOVATEĽ 2/2022   

Gréckokatolícka cirkev 
Farnosť Narodenia presvätej Bohorodičky 

Filiálny chrám Sv. archanjela Michala 

 

 

 

 

 Krst „je najkrajším a najvznešenejším Božím dobrodením... Voláme ho 

darom, milosťou, krstom, pomazaním, osvietením, rúchom neporušiteľnosti, 

kúpeľom znovuzrodenia, pečaťou a napokon každým najvznešenejším 

menom. Volá sa darom, lebo sa dáva tým, čo predtým nepriniesli nič; 

milosťou, lebo sa udeľuje aj vinníkom; krstom, lebo hriech sa pochováva vo 

vode; pomazaním, lebo je posvätný a kráľovský (takí totiž boli tí, ktorých 

pomazávali); osvietením, lebo je jasom a svetlom; rúchom, lebo zakrýva našu 

pohanu; kúpeľom, lebo obmýva; pečaťou, lebo je zachovaním a potvrdením 

Božej nadvlády.“ 

 PREDOBRAZY KRSTU V STAREJ ZMLUVE 

 Cirkev v liturgii Veľkonočnej vigílie pri požehnaní krstnej vody 

slávnostným spôsobom pripomína veľké udalosti dejín spásy, ktoré už boli 

predobrazmi tajomstva krstu: 

 „Bože, tvoja neviditeľná moc zázračne účinkuje prostredníctvom 

sviatostných znakov. Stvoril si vodu a mnohorakým spôsobom si ju 

pripravoval, aby nám naznačovala milosť krstu.“ 

 Od začiatku sveta je voda, toto skromné a obdivuhodné stvorenie, 

prameňom života a plodnosti. Sväté písmo ju vidí obklopenú starostlivosťou 

Božieho Ducha: 

 

(KKC 1217 – 1218) 



 

 

Veľká radosť bola v srdci Joachima a Anny v ten deň, keď ich Boh 

požehnal dcérou. Ako zbožní Izraeliti aj oni sa túžili vidieť vo svojich 

potomkoch, vidieť deň príchodu Spasiteľa. Určite by sa viac potešili synovi, aj 

susedia boli tej mienky, že by syn priniesol viac cti ich rodine. Rodičia však 

boli veľmi zbožní, s láskou velebili Boha za to, že po dlhých rokoch modlenia 

dal im v starobe takú veľkú potechu. 

Pomocnice podľa zvyklostí zavinuli dieťa do plienky od hlavy až po päty 

a ešte toho dňa dali dievčatku meno Miriam – Mária. Toto meno bolo 

všeobecne užívané, preto nik nemal žiadne poznámky. Nikto tiež ani 

nepredvídal, že to malé dievčatko má splniť dôležitú úlohu – stať sa matkou 

Spasiteľa sveta. 

Boli by sme veľmi šťastní, keby sme sa mohli dozvedieť niečo 

o podrobnostiach zo života spravodlivej Panny Márie a jej rodičov, ale Sväté 

písmo nám o tom nepodáva žiadne správy. 

Prvé zmienky, ktoré sa vzťahujú na život Panny Márie nám podáva 

evanjelista Lukáš z príležitosti Zvestovania. Vtedy svätý Gabriel okrem iného 

nám oznámil, že Mária, plná milosti, pochádzala z rodu Dávida a bola 

príbuznou svätej Alžbety, matky Jána Krstiteľa. Z týchto slov Božieho posla sa 

dozvedáme, že Mária pochádzala z kráľovského a prvokňazského rodu a že od 

prvej minúty svojho života bola obdarovaná plnosťou svätosti. 

Keď svätá Anna prvýkrát držala v rukách svoju malú dcérku, zdalo sa 

jej, že dieťa je úplne rovnaké s inými novorodencami, no duša bola celkom 

odlišná, a to preto, lebo Mária už v deň svojho narodenia i v každej minúte 

svojho života bola milostiplná. Plná takej svätosti, akú nemal nik z ľudí. Bola 

to bezpodmienečne v plnom zmysle slova svätá dievčinka. 

V deň narodenia ju ľudia videli na rukách matky, bezbrannú, nik nevedel 

o tom veľkom rozdiele, ktorý bol medzi ňou a ostatnými deťmi. Až keď 

vyrástla, plnosť svätosti sa začala prejavovať správaním, odlišným od iných 

detí, zvláštnymi slovami a skutkami.  

(Zo života svätých), 
pokračovanie v budúcom čísle 

 
 V stredu 14. septembra slávime odporúčaný sviatok Povýšenie 

úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. Po svätej 

liturgii bude myrovanie, v tento deň nám pripadá Zdržanlivosť od 

mäsa! 

 V piatok 16. septembra nám pripadá zdržanlivosť od mäsa. 

 V nedeľu 18. septembra budeme sláviť spolu s vladykom Cyrilom, 

arcibiskupom košickej eparchie archijerejskú svätú liturgiu 

v Ruskovciach, na ktorú Vás čo najsrdečnejšie pozývam. 

 15. septembra t.j. vo štvrtok na sviatok presvätej Bohorodičky 

Spolutrpiteľky sa koná už tradičná Púť gréckokatolíkov do 

Máriapocse. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude archimandrita 

Petro Bereš, protosynkel mukačevskej eparchie. Aj z našej farnosti 

sa plánuje táto púť, preto je potrebné sa nahlásiť čím skôr. Poplatok 

za autobus je 15 eur. 

 24. septembra t.j. v sobotu sa z našej farnosti uskutoční prehliadka 

drevených chrámov v našom okolí. Navštívime drevené chrámy 

v obciach Inovce, Šmigovec, Hrabová Roztoka a Ruská Bystrá. Na 

záver budeme sláviť svätú liturgiu, po ktorej bude nasledovať  

spoločné Agapé. 

 

 

 

Stráňte sa zlej spoločnosti ako uštipnutia jedovatým hadom. Ak bude 

prebývať v dobrej spoločnosti, uisťujem vás, že sa jedného dňa budete 

radovať v nebi. Ak sa budete držať tých zlých, aj vy sa stanete zlým, a bude 

vám hroziť, že stratíte aj svoju dušu. – Sv. Ján Bosco 

 

Nie sú to hriešnici, ale skazení, ktorí by mali zúfať; nie je to závažnosť 

zločinu, ale opovrhnutie Bohom, ktoré ničí niečiu nádej. – Sv. Peter 

Damiani 


