
Liturgický program od 5. januára 2015– do 11. januára 2015 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 

Pondelok 
5.1. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  
Vyšné Remety 

9.00 - sv. liturgia  

 

+ Anna 
 
 

+ Ján, Juraj, Ján, Anna  

 
 
 
 

Utorok 

6.1. 

Bohozjavenie Pána 
/Prikázaný sviatok, myrovanie/ 

Vyšná Rybnica 
8.30 - sv. liturgia + veľké 

svätenie vody   
 

Vyšné Remety 
10.30 - sv. liturgia + veľké 

svätenie vody   
13.00 – svätenie domov 

 
 
 
* za veriacich z farnosti 
 
 
 
 

* Michal 

 
 
 

Streda 
7.1. 

Vyšná Rybnica 
16.00 -  sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
17.00 -  sv. liturgia  

 

+ Anna Šabaková 
 
 

+ Vladimír Dolinič 

 
Štvrtok 

8.1. 

Vyšná Rybnica 
16.00 - sv. liturgia   

 

Vyšné Remety 
17.00 -  sv. liturgia 

 

+ Michal rod. Peťaková 
 
+ Pavol a ostatní 
 z rod. Sirakovej 

Piatok 
9.1. 

  

 

Sobota 
10.1. 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  

 

+ Anna 

 
 
 

Nedeľa 
11.1. 

Nedeľa po Osvietení 
Vyšné Remety 

9.00 - sv. liturgia  
 

Vyšná Rybnica 
10.30 - sv. liturgia  

13.00 – svätenie domov 

 
 

* Bohuznámy 
 
 
 

* za veriacich z farnosti 

 

POKOJ VÁM  

_________________________________________________________                                                                         

Roč.9, číslo 1.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 
 

Sväté Bohozjavenie nášho Pána,  Boha a Spasiteľa 

Ježiša Krista. 

Tieto dni si pre náš duchovný život pripomíname jeden  z najväčších 

sviatkov cirkevného roka – Bohozjavenie. V duchu prežívame udalosť, 

ktorá prekvapila i samotného Jána Krstiteľa: vidíme ako Boží Syn 

zostupuje spolu s ostatnými kajúcnikmi do rieky Jordán a dáva sa pokrstiť. 

A to vrhá nové svetlo i na náš krst. 

My si málo pripomíname svoj krst, jeho význam a hodnotu. Je to aj preto, 

že sme boli pokrstení ako malé niekoľkodňové či niekoľkotýždňové deti a 

krst považujeme za fakt, ktorý sa týka malých detí. Krst očistí dieťa od 

dedičného hriechu a chráni ho tak pred zavrhnutím, ak by dieťa zomrelo. 

Ale čo má spoločné krst s naším súčasným životom, ak máme 15, 20, 40 či 

75 rokov?  Iní považujú krst za akési cirkevné privítanie dieťaťa do života. 

Ale pravda je celkom iná. 

Prví kresťania žili svoj krst. Ich život sa pripodobňoval Ježišovmu. A to až 

tak, že aj keď ich pohania prenasledovali, mučili ich a zabíjali, predsa ich 

obdivovali.    A čo my? Majú dnešní neveriaci dôvod obdivovať rodinný 

život kresťanov – pokrstených ľudí, mravnosť našich detí, manželskú 

vernosť, poctivosť v práci a všeobecne medziľudské vzťahy? Asi sotva. Nie 

dovtedy, pokiaľ sa nevrátime k svojmu krstu, pokiaľ nebudeme stáť o  



 

to, aby nás naplnil Svätý Duch, pokiaľ nebudeme chcieť žiť svoje krstné 

sľuby. Pokiaľ krst nebude programom nášho života.  

Vráťme sa k svojmu krstu, zoberme vážne svoje krstné sľuby. A pri svätení 

vody majme na pamäti, že krst je programom nášho života. Že v krstnej 

vode zaniká náš starý spôsob života a povstáva nový – s Kristom. 

 

Prečo ísť na referendum a povedať 3x ÁNO? 

Prečo odpovedať na druhú referendovú otázku „ÁNO“? 

Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia 

nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova? 

Prečo by párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nemohlo byť 

umožnené, aby si adoptovali dieťa a následne ho vychovávali? Pretože 

právo dieťaťa je viac ako túžba rodiča. Vysvetlím: človek nemá právo na 

iného človeka. Ani manželia (muž a žena) nemôžu povedať, že majú právo 

mať dieťa. Nikto si nemôže nárokovať právo na inú osobu. Nemáme právo 

na iné osoby, pretože tie nie sú obyčajnými vecami. Nemôžem povedať: 

„Mám právo mať dieťa a kúpiť si ho, tak ako mám právo mať chlieb a kúpiť 

si ho.“ Nemôžem povedať, že mám právo dať si „vyrobiť“ dieťa 

prostredníctvom techniky umelého oplodnenia, tak ako môžem povedať, že  

mám  právo  dať  si vyrobiť, resp. ušiť šaty či oblek na mieru.  

 

Človek nie je tovarom, ale darom. Osoby môžeme prijať jedine ako dar, len 

tak ich môžeme aj skutočne milovať. Pre túto výnimočnosť osoby, ktorou 

každé dieťa určite je, môžeme povedať že nie rodič má právo na dieťa, ale  

dieťa  má  právo  na  rodiča. A  nie na hocijakého rodiča, ale na  

takého, resp. takých rodičov, v ktorých blízkosti bude vyrastať v psychicky 

a emocionálne zrelú osobnosť. Dieťa má právo na takých rodičov, ktorí mu 

pomôžu identifikovať sa so sebou samým a to práve vďaka rozdielnosti 

pohlaví, ktorá medzi samotnými rodičmi existuje. Dieťa má právo byť 

milované láskou muža a láskou ženy, láskou otca a láskou matky, má 

právo byť milované manželskou láskou, ktorá v sebe nesie prísľub vernosti 

a trvácnosti a preto pre dieťa aj prísľub pekného a radostného detstva i 

jeho ďalšej budúcnosti. Tak muž ako aj žena milujú originálne mužskou a 

originálne ženskou láskou. Každé dieťa má právo na takúto lásku. 

Žiaľ osoby rovnakého pohlavia nie sú schopné byť zárukou takejto lásky a 

preto ani integrálnej výchovy dieťaťa. Preto, súhlasím s tým, aby párom 

alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie 

(adopcia) detí a ich následná výchova. Preto na túto druhú referendovú 

otázku odpoviem: „ÁNO“ 

 


