
Liturgický program od 23. marca 2015 – do 29. marca 2015 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 
 

Pondelok 
23.3. 

Vyšné Remety 
16.00 -  sv. liturgia 

Vyšná Rybnica 
17.00 -  sv. liturgia s prípravou     
             detí na  1. sv.prijímanie 

 

+ Michal Mackulin 
 
+ Zuzana, Anna  
    rod. Čalovková 

Utorok 

24.3. 
Vyšné Remety 

17.00 -  sv. liturgia + moleben 

 

+ Alžbeta Praščáková 

 
 
 
 

Streda 
25.3. 

Zvestovanie presvätej 
Bohorodičke 

/ Prikázaný sviatok/ 
Vyšná Rybnica 

17.00 -  sv. liturgia + myrovanie 
 

Vyšné Remety 
18.15 -  sv. liturgia + myrovanie 

 

 
 
 
* Anna 
 
 

* za veriacich z farnosti 

 

Štvrtok 

26.3. 

Vyšné Remety 
17.00 - sv. liturgia + krížova   
                             cesta  mladých                            

 

+ Anna, Juraj, Ján,    
Zuzana  rod. Príslupská 

 
 
 

Piatok 
27.3. 

Vyšné Remety 
16.00  -  liturgia vopred     

                   posvätených darov 
Vyšná Rybnica 

17.15 -  liturgia vopred     
                   posvätených darov 

 
 

+ Vladimír Dolinič 

Sobota 
28.3. 

Vyšná Rybnica 
7.30 -  sv. liturgia  

 
 

 
 
 
 
 

Nedeľa 
29.3. 

Kvetná nedeľa 
/Požehnanie ratolestí/ 

Vyšné Remety 
9.00 - sv. liturgia + myrovanie 

     15.00- 16.15 - sv. spoveď  
 

Vyšná Rybnica 
10.30 - sv. liturgia + myrovanie 

    16.15 - 17.00 - sv. spoveď 

 
 
 
 
 
 

* za veriacich  
  z farnosti 
 
 
 

* Miroslav s rod. 

POKOJ VÁM  

_________________________________________________________                                                                    

Roč.9, číslo 12.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 

 

25. marec – Deň počatého dieťaťa 

“Chránime nevyliahnuté orly. Chráňme aj nenarodené deti!” - tak znie hlavné 

motto občianskej kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“ pre rok 2015, 

ktorú tradične organizuje občianske združenie Fórum života s partnermi počas 

marca a apríla. Jej cieľom je už po pätnásty raz šíriť úctu k ľudskému životu od 

momentu počatia, zdvihnúť hlas na obranu tých, ktorí sa ešte sami brániť 

nemôžu a mobilizovať spoločnosť k podpore a pomoci pre deti a celé 

rodiny. “Na vizuále, ktorý sa objaví na bilbordoch po celom Slovensku, aj na 

našich propagačných materiáloch, dávame do pozornosti nerovnováhu v postoji 

spoločnosti voči počatému ľudskému životu a voči chráneným živočíšnym 

druhom. Napríklad spoločenská hodnota vajca orla skalného je 4610 eur, ak ho 

niekto úmyselne poškodí alebo zničí, má vážny problém so zákonom. My sa 

pýtame, či je život orla vzácnejší ako ľudský, keďže zničenie  

počatého ľudského života umelým potratom je vnímané omnoho 

benevolentnejšie. Samozrejme, nie sme proti chráneniu ohrozených živočíšnych 

druhov, chceme však dosiahnuť to, aby sa obyvatelia Slovenska zamysleli nad 

hodnotou ľudského života. Skutočne je potrebné si ho vážiť ako to najcennejšie 

čo má nielen každá konkrétna rodina, ale aj celá spoločnosť.”   

 

V nedeľu je zmena času z 2.00 – 3. 00. Spíme o hodinu kratšie. 

 

 



Väčší, výkonnejší, kvalitnejší alebo o človeku 

trocha inak... 

Zákon je norma správania vyhlásená kompetentnou autoritou pre spoločné 

dobro. Morálny zákon predpokladá racionálny poriadok medzi stvoreniami, ktorý 

Boh - Stvoriteľ svojou mocou, múdrosťou a dobrotou stanovil pre ich dobro a 

vzhľadom na ich cieľ. Každý zákon nachádza svoju prvú a poslednú pravdu vo 

večnom zákone. Zákon je vyhlásený a stanovený rozumom ako účasť na 

prozreteľnosti živého Boha, Stvoriteľa a Vykupiteľa všetkých. Toto „nariadenie 

rozumu“ sa volá zákon. Jedine človek (spomedzi všetkých živých tvorov) sa 

môže chváliť tým, že bol hodný dostať od Boha zákon. Božie slovo nám to 

pripomína skrze Mojžiša, ktorý dostáva do rúk morálny zákon - Desatoro. Je to 

dielo Božej múdrosti.  

V biblickom zmysle ho možno definovať ako otcovské poučovanie, ako Božiu 

výchovu. Morálny zákon predpisuje človekovi cesty, normy správania, ktoré 

vedú k prisľúbenej blaženosti; zakazuje cesty zla, ktoré odvádzajú od Boha a od 

jeho lásky. Je zároveň prísny vo svojich príkazoch a láskavý vo svojich 

prisľúbeniach. Toto všetko vieme, a predsa máme značné problémy realizovať 

život podľa Božieho slova. Desatoro poznáme od útleho detstva a aj tak vždy 

znova a znova zlyhávame v tých istých veciach. Nastavil Boh latku tak vysoko, 

že je neprekonateľná? Je nemožné dnes stavať dobrý život na Bohu? Nedá sa 

vážiť si rodičov a starať sa o nich, aj keď už sú starí? Čistota lásky je prekonaný 

termín? A čo poctivosť, spravodlivosť či pravdivosť? Zákon je dobrý, 

nepotrebuje vylepšiť. Všetko okolo nás sa vylepšuje. Väčšie displeje, vyšší 

výkon, kvalitnejšie výrobky a zabudli sme popritom všetkom vylepšovať ten 

najvzácnejší prvok tohto sveta - SEBA. Zákon v tejto situácii hrá dôležitú úlohu:  

 

ukazuje totiž smer a cestu, pre ktorú nás Ježiš svojím krížom oslobodil a  

Svätým Duchom  naplnil. Je to proces, ktorý tu je pre každého. Nemusíš dnes  

veriť sebe, ale môžeš veriť Kristovi, ktorý pre Teba pripravil novú cestu života,  

kde Ti bude sprievodcom sama Láska. 

 

Pôstny čas ako príležitosť. 

Pán Ježiš na začiatku svojho pôsobenia odišiel na púšť. Štyridsať dní 
tu prežíva svoju samotu, spojenie s Otcom, tiež pokúšanie, aby potom 
prišiel k ľuďom a hlásal, čo jediné je dôležité: Čas sa naplnil, Božie 
kráľovstvo je tu. Obráťte sa, zmeňte svoje zmýšľanie a konanie, uverte 
evanjeliu! S týmito slovami prežívame aj my pôstne obdobie. Čas sa 
naplnil aj nám. Je aj pre nás najvyšší čas, aby sme zanechali svojich 
malicherností, zlozvyky, aby sme sa obrátili celým srdcom k tomu, čo je 
podstatné, k Bohu. Ježiš nepotrebuje, aby sme sa postili, aby sme sa 
niečoho zriekali, my to potrebujeme! Cez to, že niečo stratím, 
odovzdám Bohu, na konci pôstneho času môžem získať oveľa viac. Aj 
my potrebujeme k tomuto obráteniu, k poznaniu ísť na svoju „púšť“. 
Saharu po ruke nemáme, ani žiadnu inú púšť. Ale všade okolo nás v 
prírode je samoty a ticha dosť. V našich chrámoch sme úplne nerušení. 
Len tam zájsť, len sa zamyslieť: Čo je vedľajšie, čo je podstatné v 
mojom živote. To privádza k sebapoznaniu. Pozri sa na seba: Ako 
žiješ? Čo je pre teba dôležité? Čo je tvojou motiváciou? Čo spôsobuje 
v tvojom živote chaos? Tu sa nám otvára priestor na to, aby pôstna 
doba kresťana neboli len drobné seba zápory. Že to nie je sem tam si 
odoprieť sústo jedla, ktoré si za chvíľu rovnako inak vynahradíš. To nie 
je vzdať sa raz televízie, keď tam rovnako nič poriadneho nie je. Pôstna 
doba to znamená: prežiť svoje očistenie od malicherností, zlozvykov, 
hriechov a pokročiť v nasledovaní Krista. Tento čas, či táto skúsenosť 
môže mať tri stupne: Najprv rozpoznať, čo v mojom živote nie je 
dôležité, čo je dokonca škodlivé, čo ma obmedzuje a odťahuje od 
podstatného. Potom sa od toho radikálne odvrátiť. A za tretie vrátiť sa k 
Bohu a jeho poriadku lásky.  
 


