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Rok 2019 z pohľadu moderátora a hudobníka
Štefana Chrappu

V septembri som oslávil štyridsiatku. Prvýkrát v živote ma schytila existenciálna
úzkosť, že som starý krokodíl, že nestihnem preštudovať všetky knihy, ktoré by som
preštudovať chcel, že sa niektoré veci jednoducho nikdy nenaučím, talenty, ktoré
mi Boh dal, nezúročím. Čím som starší, zlyhávam stále viac a ešte sa mi to aj páči. V
tom je čaro hriechu. Ten povzdych svätého „Bože daj, nech som svätý… No ešte nie
teraz...“ má niečo do seba. Ešteže sú tu spovede.
Nezostáva mi iné, len dôverovať Ježišovi. Na viac nemám. Dal som si záväzok, že
budem odpúšťať a milovať. Život je príliš krátky na to, aby som nenávidel. Tak mi
Pán Boh pomáhaj!
Postupne začínam rozumieť, čo znamená „brať meno Božie nadarmo“. Nie je to
„božekanie“, ako mi to celé roky nahovárali škrupulanti. Je to šírenie zla v mene
kríža. Stretám katolíkov, ktorí nadávajú na Rómov, Židov, homosexuálov, moslimov,
slobodomurárov, liberálov, transvestitov, migrantov... Hovoria o tom, že je potrebné
sa zbaviť pliagy, zachrániť Európu, svet, vesmír. Sú plní hnevu a majú jednoduché
riešenia. Buldozéry, malé miestnosti a veľké biče, poriadok, ústavy, koncentráky a
dobytčáky.
Násilím sa však dobro nešíri. Nikdy! Násilím sa šíri strach a úzkosť. 
Skromne navrhujem: sústrediť sa na seba. Modliť sa, makať a byť solidárni a
trpezliví. Jednoducho, byť Boží!

(www.postoj.sk; pripravil Marcel Stanko)
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Prišiel Kristus, spasiteľ
náš

Dlhé zimné večery, neopakovateľná

atmosféra Adventu, rorátne sväté omše
vyvolávajúce spomienky na detstvo a
biblické čítania zdôrazňujúce tému
príchodu. Toto všetko nás podnecovalo k
tomu, aby sme sa pohli na duchovnej ceste
ďalej a dobre sa pripravili na Vianoce.
Možno sme sa pred vianočnou svätou
spoveďou spýtali: Budem niekedy lepší? V
konečnom dôsledku nejde o to, aby som bol
lepší, ale viac Boží. Krok za krokom,
navzdory svojim chybám a povahovým
sklonom. Byť Boží nie je prelud ani pýcha.
Keďže sme na Boží obraz, máme schopnosť
Bohu sa podobať, veď stále platí: Buďte
dokonalí, milosrdní, svätí! Už od krstu sme
Božie deti a v tomto svete nimi máme aj byť.
Sviatosť zmierenia by nemala byť pre nás
sviatosťou „polepšenia“, ani poníženia, ani
skúškou pamäti, ale sviatosťou viery vo
veľkú uzdravujúcu Božiu moc, s ktorou sa
stretáme. Je to nástroj Božej lásky a cesta k
pravde o mne samotnom, že k plnosti života
potrebujem Boha. Táto pokora ma iste
povedie zo srdca odpúšťať aj druhým.
Čo to znamená hnevať sa? Človek je bytosť
telesno-duchovná. Je plný emócií, afektov.
To, čo cítime a prežívame ako situáciu
„hnevania sa“, môže byť len akýmsi
prejavom emócií, a tie nevieme
bezprostredne ovládať; nie sme za ne
priamo zodpovední. Keď sa k našej
spontánnej reakcii pridá vôľa, tak vtedy sa
zrodí hriech a ako taký ho potom nazývame
hnevom. Našu vôľu môžeme usmerniť a
vykonať dobro, smerovať k čnosti, alebo
vykonať zlo a smerovať k hriechu. Aby sa
naša reakcia na danú situáciu zmenila na

hriech, musíme splniť dve veci: chcieť to, a
druhou vecou je, že ten náš hnev musí byť
„neprimeraný – zlý, iracionálny a príliš silný
v súvislosti so situáciou alebo človekom,
ktorého sa to týka.“ Existujú „štyri stupne
hnevu: 1. keď je hnev iba spontánnou
emóciou – je to vec nášho temperamentu;
2. stav, keď vieme emóciu rozumom
správne usmerniť k túžbe po spravodlivosti
a náprave; 3. emócia prekračuje hranicu
zdravého rozumu a tu sa stáva jedným z
hlavných hriechov (túžba po potrestaní
človeka, ktorý si to nezaslúži); 4. keď sa hnev
mení na nenávisť k Bohu a blížnemu.“
Hnevať sa dokáže každý, ale hnevať sa
správnym spôsobom, v správnom čase, na
správnom mieste a na správneho človeka –
je umením. To nedokáže každý človek.
Aspoň nie rovnakým spôsobom! Nie je to
jednoduché. Na túto tému sa vyjadril aj sv.
Ján Zlatoústy, ktorý povedal: „Ten, čo sa
hnevá bez príčiny, ocitá sa v
nebezpečenstve; ten však, čo má príčinu,
nie. To znamená, že hnevať sa na nesprávne
veci alebo príliš prepadať hnevu je hriešne.
No vzplanúť spravodlivým hnevom, v
správnej záležitosti a v prijateľnej miere –
nie je hriechom. A ďalej dodáva: „Ten, čo sa
nehnevá ani vtedy, keď má primeranú
príčinu, tiež hreší, pretože aj nerozumná
zdržanlivosť býva kolískou nerestí.”
Svätý František Saleský mal veľmi
inšpiratívny prístup ku každodenným
nástrahám života. „Treba vždy a všade žiť
pokojne. Ak nás stihne súženie, či už
vnútorné alebo vonkajšie, treba ho znášať
pokojne. Ak ideme v ústrety radosti, treba
ju prijať pokojne, bez rozrušenia. Treba
utekať pred zlom? Áno, ale aj to v pokoji, nie
v zmätku, pretože inak by sme na úteku
mohli spadnúť a dať nepriateľovi možnosť,
aby nám vzal život. Ak treba vykonať dobro,
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Vyšla hviezda

Bože, ty prebývaš

v nepreniknuteľnom svetle.
Tvoja sláva žiari do celého sveta
v dieťati v jasličkách.
Pre mudrcov vyšla hviezda.
Jej svetlo ich viedlo cestou pútnikov,
aby ťa hľadali, našli a modlili sa k tebe.
Nechali všetko tak
a vybrali sa na púť svojich sŕdc.
Vzali zlato, kadidlo a myrhu,
zlato lásky,
kadidlo svojich túžob
a myrhu svojich bolestí.
Prišli, padli na kolená a modlili sa.
V modlitbe zabúdajú na seba,
A keď zabudnú na seba,
sú celkom prítomní.
Naplnila sa ich túžba.

Predložia svoje dary
a v dieťati spoznajú Kráľa,
ktorému darujú svoje zlato,
Boha, ktorému prinášajú kadidlo,
a lekára, ktorý za nich zomrie,
aby uzdravil ich rany.
Jemu darujú myrhu, liečivú bylinu z raja,
ktorá vylieči všetky rany.

Na svojej ceste často neviem,
kde som a kam ma cesta vedie.
Niekedy som príliš unavený
aby som pokračoval ďalej,
a chcel by som sa zastaviť a oddýchnuť si.
Daj, nech na horizonte môjho srdca
zažiari hviezda a ja nech pokračujem
vo svojej ceste za tým,
ktorý ako jediný môže naplniť moju túžbu:
za Bohom, ktorý sa stal človekom,
Dieťaťom v jasličkách, 
ktorému sláva sa zjavila.
Daj, nech v tomto Dieťati uvidím múdrosť,
ktorá ma povedie cestou k pravému životu.
Nauč ma tajomstvu poklony:
jednoducho padnúť pred tebou na kolená
a zabudnúť na seba a svoje starosti,
pretože ty sa ma dotýkaš.
Amen.

Zdroj:  Anselm Grün – Daruj mi široké srdce
(spracovala Anna Sabolová ml.)   

Modlitby

máme k tomu pristupovať pokojne, aby sme
v náhlivosti nenarobili zbytočne chyby.
Dokonca aj pokánie treba robiť s pokojom.“
Potrebujeme pokoj. Bez pokoja nežijeme,
len živoríme. Riešenie konfliktov spočíva v
rozumnom uvedomení si záujmov druhej
strany.
Cesta vedúca k svätosti je cesta neustáleho
boja so slabosťami ľudskej prirodzenosti a s
pokušeniami. Nemáme však bojovať s

týmito situáciami, ani s ľuďmi, ktorí ich
vytvárajú, ale so sebou, aby v duši zvíťazila
láska nad egoizmom. To znamená, aby v
duši zvíťazil BOH.

Zdroj: Katolícke noviny č.48, Regionpress č.49, časopis
Milujte sa! č.5,www.ocds.sk.

(spracovala Jozefína Gajdovčíková)
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Múdrosť života

Epifánia je zjavením Ježiša ako Mesiáša

Izraela, Božieho Syna a Spasiteľa sveta.
Oslavuje spolu s Ježišovým Krstom v
Jordáne a so svadbou v Káne i klaňanie,
ktoré sa Ježišovi dostáva od mudrcov
prichádzajúcich z východu.
Keď mudrci prišli do Jeruzalema, vypytovali
sa na novonarodeného židovského kráľa.
Príchod mudrcov nemohol ostať
nepovšimnutý, spôsobili rozruch v celom
meste. Sám Herodes, ktorý tam bol vtedy
kráľom, si ich dal zavolať a vyzvedal od nich
do podrobnosti, čo tam hľadajú. Herodesovi
radcovia mu potvrdili, že v meste
Betleheme sa má narodiť prisľúbený
vykupiteľ, Boží Syn, kráľ. Herodes potom
mudrcom prikázal, aby mu oznámili, keď ho
nájdu, kde sa nachádza, aby sa mu mohol aj
on pokloniť. Bola to lož, lebo ho chcel
zavraždiť, bál sa o svoj trón. Mudrci našli
dieťa aj s rodinou. Matúš píše, že vošli do
domu, zdá sa teda, že to bolo už nejaký čas
po narodení a podarilo sa im nájsť bývanie v
dome, aby nemuseli byť v maštali.
Dejepisec Herodot hovorí o zvyku na
východe, podľa ktorého, keď sa stretli dvaja
rovnocenní muži, objali sa, no ak bol jeden z
nich vyššie postavený, ten druhý pred ním
pokľakol. Keďže si mudrci pokľakli na zem –
ako píše ďalej Matúš – tým prejavili, že,
narodené Dieťa uznávajú za vyššie
postavené, ako sú oni. Nevieme určiť, či
poznali a uznali jeho Božský pôvod alebo ho
považovali za výnimočného kráľa. V tej chvíli
mu dali aj dary – zlato, kadidlo a myrhu. V
kresťanskom výklade sa o daroch hovorí, že
zlato upozorňuje na Kristov kráľovský
pôvod, kadidlo na božskú podstatu jeho
existencie a myrha používajúca sa pri

balzamovaní naznačuje Kristovu obetu za
spásu ľudstva. Písmo ďalej píše, že mudrci
varovaní vo sne, cestou späť obišli Kráľa
Herodesa. Viac o nich nevieme.
Stojíme na prahu nového občianskeho roka
a keďže čas je neúprosný, aby sme pri jeho
bilancovaní neboli zatrpknutí z toho,
koľkých chýb a nesprávneho konania sme sa
mohli vyvarovať, je potrebné v duchovnom
živote rozvíjať čnosť múdrosti. Múdry
človek po vzore mudrcov z evanjeliového
príbehu ide na ceste za Kristom bez škrupúľ,
či je to pravda všetko o ňom, stráni sa
prítomnosti zlých ľudí ako oni Herodesa a
nemá problém vzdávať úctu Bohu aj
pokľaknutím. „Všetka múdrosť je od Pána,
Boha, vždy bola u neho a je pred vekmi...
Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom, pre
veriacich bola stvorená spolu s nimi už v
materskom lone.“ (Sir 1-n) Múdrosť je v
Bohu a u Boha, presahuje svet a je nezávislá
od neho, ale z Božej dobroty je stvorená a
darovaná človekovi. Podľa Božieho úmyslu
je ideálnym plánom dokonalosti všetkého,
čo existuje. Vo stvorení sa prejavuje ako
súlad všetkého tvorstva v človekovi pôsobí
ako bázeň pred Pánom. Bázeň pred Pánom
je počiatkom, plnosťou, korunou a koreňom
múdrosti. Tento výraz v plnom a v  pravom
zmysle slova znamená vieru, odovzdanosť,
vernosť a lásku k Bohu. Podľa
Sirachovcovho učenia je múdrosť
identifikovaná s Tórou so Zákonom, lebo je
Božím slovom, zjavením jeho vôle, ale aj
princípom ľudského konania. Slovom, je
ideálnym prejavom ľudskej dokonalosti.
Sirachovec opisuje ľudskú múdrosť aj podľa
tradicionálnych kritérií ako radosť zo života,
starosť o zdravie, opatrnosť v zaobchádzaní
s ľuďmi, správa majetku, rozvážnosť,
opatrnosť v reči, boj proti lenivosti, správne
užívanie majetku, milosrdenstvo s
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1. čítanie: Sir 24, 1b-2. 12-16
Ž: 147, 12-13. 14-15. 19-20
Refrén: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
alebo Aleluja.
2. čítanie: Ef 1, 3-6. 15-18
Evanjelium: Jn 1, 1-18 alebo kratšie Jn 1, 1-5. 9-14

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Neprestávame žasnúť nad Božím projektom stvorenia. Po páde človeka by sa dalo čakať, že
Boh príde a všetko zmení tak, aby už žiaden hriech nemohol nastať. To sa ale nestalo.
Žijeme naďalej vo svete zmietanom zlom. Avšak Boh poslal svojho Syna, aby nás zachránil.
Nie tým, že všetko zlo hneď zmizne. Ale tým, že ho Boh vzal na seba. Áno, zlo človeka
odstraňuje Boh. Každý, kto teraz prijme Krista, prijíma Boha a jeho cestu záchrany. Aký
veľký je Boh! (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára

biednymi, život v bázni Božej. Múdry človek
je teda naozaj ideálnym a dokonalým
človekom. Sirachovec má o človekovi vysoký
pojem, najmä o ľudskej slobode: „Na
počiatku stvoril Boh človeka a ponechal mu
možnosť rozhodnúť sa. Dal mu svoje príkazy
a ustanovenia. Ak chceš zachovávať príkazy,
zachovajú ťa, a máš mu večne preukazovať
žiadanú vernosť. Položil pred teba vodu a
oheň. Čiahni rukou po tom, čo si vyvolíš.
Pred človekom leží život a smrť, dobro a zlo,
dostane to, čo sa mu ľúbi.“ (Sir 15,14-17).

Na horizonte života múdreho človeka sa
musí stále vynárať aj tieň smrti: „Pri
všetkých svojich činoch maj na mysli svoj
koniec a nikdy nezhrešíš.“ (Sir 7,40) „Všetci
ľudia sú iba zem a popol“ (Sir 17,31b)
Neodvratnosť smrti musí byť motívom v
úsilí o dobrý život a kritériom pri oceňovaní
pozemských hodnôt a skutočnosti. 

Zdroj: https.www.zivotopisysvatych.sk, Úvod do knihy
Sirachovcovej

(spracovala Jozefína Gajdovčíková)

Z farskej matriky

V mesiaci december prijali sviatosť krstu: 

Stella-Camilla Mäki
Rozlúčili sme sa s Evou Kolečavovou a Alfonzom Lačným.

Sobáše neboli žiadne.
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Arcidiecézna charita Košice distribuovala
tento rok pomoc tisícom ľuďom

Košice 30. decembra (TK KBS) Tisíckam

ľudí pomohla tento rok Arcidiecézna charita
Košice. „Venovali sme sa viac ako 4,5 tisíc
ľuďom, ďalším vyše 11-tisícom sme
distribuovali potravinovú pomoc," hovorí
Cyril Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity
Košice. 
V domovoch pokojnej staroby v Košiciach,
Lipanoch, Veľkom Šariši a vo Vojčiciach sa
charita kontinuálne postarala o seniorov a
ľudí s telesným alebo mentálnym
znevýhodnením. Spolu v priebehu roka ich
bolo vyše 300. V denných stacionároch v
Bardejove, Humennom, Košiciach,
Lipanoch, Michalovciach, Sabinove,
Sečovciach, Snine a vo Vojčiciach sa popri
senioroch venovali aj ďalším skupinám,
ľuďom s Dawnovým syndrómom a aj ľuďom
s telesnými hendikepmi. Celkovo išlo o vyše
220 ľudí. Ich rodinným príslušníkom tak
chceli napomôcť pri potrebe oddýchnuť si či
venovať sa v tom čase iným nevyhnutným
povinnostiam. 
Opatrovateľskú službu v mestách a obciach
Košického a Prešovského kraja pre približne
100 ľudí priamo v ich domácom prostredí
zabezpečovali s vyše 80 opatrovateľkami, na
ktoré sú opatrovaní zvyknutí a dôverujú im.
Agentúry domácej ošetrovateľskej
starostlivosti pôsobiace v Bardejove,
Košiciach, Lipanoch, Sobranciach a  v
Trebišove sa počas roka postarali o viac ako
760 pacientov, a to tiež priamo v ich
domácom prostredí. 
Hospic Matky Terezy v Bardejove pomáhal

aj tento rok ťažko chorým a zomierajúcim,
jeho odborní pracovníci doprevádzali na
večnosť 59 ľudí a boli nápomocní aj
rodinným príslušníkom umierajúcich v ich
citlivej situácii.
V  komunitných centrách v Lipanoch,
Sečovciach, Stropkove a Pavlovciach nad
Uhom sa pracovníci charity venovali hlavne
marginalizovanej rómskej komunite,
zrealizovali aktivity a podujatia so
zapojením vyše 1900 rómskych detí, ich
rodičov a ďalších dospelých osôb.
V špecializovaných sociálnych poradniach v
Košiciach, Prešove, Bardejove, Lipanoch,
Stropkove, Humennom a Michalovciach sa
poradenstvu v sociálnej, psychologickej aj
zdravotnej oblasti venovalo deväť
špecializovaných poradcov. Viac ako 730
ľuďom pomohli zvládať ťažké a  zložité
životné situácie, či už jednorázovo alebo
opakovane dlhodobo. 
Prostredníctvom sociálnych finančných
výpomoci charita finančnou pomocou a
priamou potravinovou a materiálnou
pomocou 68 rodinám na území Košickej
arcidiecézy prerozdelili prostriedky vo výške
20 tisíc eur .
V programe potravinovej pomoci  OP FEAD
odovzdala charita takmer milión kilogramov
trvanlivých potravín. Pre viac ako 11- tisíc
ľudí v hmotnej núdzi, jednotlivcov a  rodiny,
bolo spolu v štyroch distribúciách určených
vyše 72 tisíc 13 kilogramov vážiacich
balíkov. Pomoc realizovali v desiatich
okresoch, spolu v takmer v 400 obciach,
mestách a mestských častiach. 
" V ADCH Košice pracovalo v priebehu roku
vyše 550 zamestnancov. Bez ich obetavej
služby by charita nedokázala zvládnuť tak
ťažké úlohy pri napĺňaní svojho poslania.
Patrí im za to veľké poďakovanie. 
Zdroj: www.tkkbs.sk 

(spracovala Anna Sabolová ml.)



vv čASEčASE odod 06.01.2020 06.01.2020 dodo 12.01.202012.01.2020

vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 12.1. - 18.1. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Helena Brehovská.    

Rady: Prosím o stretnutie farských rád – pastoračná v stredu 8.1. po sv. omši a ekonomická vo
štvrtok 9.1. po sv. omši.

obnova krstných sľubov: Na budúcu nedeľu na sviatok Krstu Krista Pána si vo sv. omši
obnovíme krstné zasvätenie Pánovi zrieknutím sa Zlého a vyznaním viery.

Požehnanie domov: Zajtra, na slávnosť Zjavenia Pána, požehnáme vodu, ktorou následne
požehnajme svoje príbytky. Prineste si vhodné nádoby. Pri tej príležitosti si môžete za
príspevok 2 € (a viac) na rekonštrukciu strechy a fasády nášho starého kostola vziať pri vode aj
samolepku s trojkráľovým motívom a modlitbou požehnania domu. Ak ide o nový dom (byt),
prestavbu, zmenu bydliska alebo chcete požehnanie domu kňazom, nahláste sa dnes v sakristii.

Fatimský ples: V penzióne Família sa 1.2. so začiatkom o 1900 uskutoční ples našej farnosti,
na ktorý vás srdečne pozývame. Lístky v hodnote 25 € na osobu si môžete zakúpiť u
kontaktných osôb: Marcela Diľová 0908907003, Mária Sabolová 0908825535, Zuzana
Hrubovská 0908849367.

Zimný štadión: Ako farnosť máme k dispozícii korčuľovanie v STD Aréne každú nedeľu od 1530

do 1630. Prípadné zmeny budú oznámené. Poprosíme účastníkov korčuľovania o poplatok 2 €,
deti do 6 rokov 1 €. Osoba zodpovedná za vstupné bude určená.

Rozpis lektorov:
Zjavenie Pána: 08.00 hod. – H. Uhlíková, I. Grominová; 10.00 hod. – p. Gromina, p. Sabol; 
Nedeľa Krstu Krista Pána: 08.00 hod. – rod. Baranská; 10.00 hod. - rod. Bačiková. 
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Kontakty
Rímskokatolícka farnosť Fatimskej Panny Márie, Tehelná 266, 09303 Vranov nad Topľou-

Čemerné, IČO: 35507918, DIČ: 2021647683, IBAN: SK17 0200 0000 0000 8944 3632
Marcel Stanko, farský administrátor - 0908 047 220; Pevná linka na faru - 057 4426 286;

email: rkcemerne@gmail.com a www.rkcemerne.sk.
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LItURGIcKýLItURGIcKý PRoGRAmPRoGRAm odod 06.01.2020 06.01.2020 dodo 12.01.202012.01.2020

„Poznaj sám seba!“ (nápis na Apollonovom chráme v Delfách)

PPoNdELoKoNdELoK 06.01.202006.01.2020
Zjavenie Pána (slávnosť) –
prikázaný sviatok

Sv. omša: 800 + Jozef Chromý 

Sv. omša: 1000 za farnosť 

UU toRoKtoRoK 07.01.202007.01.2020
Utorok po Zjavení Pána 

Sv. omša: 800 + Ján a Júlia 

SS tREdAtREdA 08.01.202008.01.2020
Streda po Zjavení Pána 

Sv. omša: 1800 + Jozef (40. výročie) 
(detská) a Mária (40. výročie)

ŠŠ tvRtoKtvRtoK 09.01.202009.01.2020
Štvrtok po Zjavení Pána  

Poklona Olt. sv.: 1700

Sv. omša: 1800 + Jozef Konečný (1. výročie) 

PP IAtoKIAtoK 10.01.202010.01.2020
Piatok po Zjavení Pána

Sv. omša: 1800 + Ján Caban (35. výročie)      
(mládežnícka)         

SS oBotAoBotA 11.01.202011.01.2020
Sobota po Zjavení Pána 

Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 za obrátenie hriešnikov    

Sv. omša: 1800 + Jozef a Mária Leškoví               

NN EdEľAEdEľA 12.01.202012.01.2020

TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ
PÁNA
KRST KRISTA PÁNA

Sv. omša: 800 za farnosť  

Sv. omša: 1000 ZBP Alena (50 rokov) 
a Viktória (18 rokov)  

Sv. ruženec: 1430


