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Ján Krupa: Čo sa môžeme naučiť od Pánovho
predchodcu a krstiteľa Jána

Zaiste právom konštantínopolská cirkev pripísala titul „predchodca“ Jánovi, ktorý pokrstil

Ježiša Krista. Ján vskutku akceptoval Božie povolanie, aby pripravoval cestu nášmu Pánu,
Bohu a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. No titul „predchodca“ má v sebe aj hlbší odkaz, ktorý
Cirkev adresovala nielen byzantským cisárom či ruským cárom. Už je najvyšší čas si všimnúť,
že titul „predchodca“ reflektuje nielen chronologicky skorší začiatok Jánovho verejného
pôsobenia oproti tomu Ježišovmu, ale aj to, ako sa Ján odhodlane bránil pokušeniu
sebaabsolutizácie, ktorému bol zaiste dlhodobo vystavený vzhľadom na svoju vysokú
popularitu. 
Byť predchodcom Božieho Syna, teda napodobňovať Jána Krstiteľa, je povolaný každý otec
rodiny. Vedený úsilím smerovať svoje deti nie na seba, ale na Boha, ktorý nás pokrstil Svätým
Duchom, má otec slovom a príkladom vyzývať svoje deti „k pokániu“, no súčasne musí byť
vždy ochotný zápasiť s pokušením sebaabsolutizácie, inými slovami, musí sa vysmievať z
myšlienok, ktoré mu natískajú presvedčenie, že ako otec už vie a robí všetko najlepšie a už
nepotrebuje korekciu a pokánie. Vynikajúca možnosť, ako sa otec rodiny môže efektívne
brániť pokušeniu sebaabsolutizácie, je v modlitbe prosiť Boha o schopnosť vysmiať sa aj sebe
na podklade Božieho slova a duchovnej tradície a taktiež úprimne a pokorne dávať svojej
manželke priestor, aby mu bola skutočným korektívom. Kto nemá korektív a nie je adresátom
osobitnej božskej milosti v tomto smere, ľahko upadne do patologického narcizmu. No ja
verím, že kresťanom žijúcim vo sviatostnom manželstve, ktorí podľa vzoru Krista milujúceho
Cirkev hľadajú len dobro a šťastie svojich blížnych, sa s Božou pomocou podarí vždy dávať
prednosť milosrdným a láskavým riešeniam pred tými silovými! A verte mi, Boh nám chce v
tomto smere pomáhať a pomáha nám vždy! Skúsme porozmýšľať, či nie práve toto je Božia

vôľa pre súčasnú dobu!

(www.postoj.sk; pripravil Marcel Stanko)
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Ako sa neutopiť v tomto zložitom svete

...dnes o manželstve a rodine, z rozhovoru
s Maxom Kašparů...
(prinášame názory, postrehy a rady ako si
budovať a zachovať dobré vzťahy, dobré
manželstvá a rodiny. Pohľad na našu
súčasnosť očami J. M. Kašparů)

Mnohí dnes pohŕdajú manželstvom a

sobášom. Ako sa na tento jav pozeráte vy
ako kňaz a psychiater? Prečo je lepšie mať
tento „papier“?
Odpoviem príbehom jedného môjho
klienta, ktorý žije v konkubináte (trvalom
súžití muža a ženy bez uzavretia
manželstva), a tento vzťah si veľmi
pochvaľuje... vraj to má ohromné výhody.
Keď je on neverný, ona proti tomu nemôže
nič namietať, pretože on nie je jej zákonitý
manžel. Keď sa budú chcieť rozísť nemusia
to riešiť na súde. Jeden z nich sa zbalí a
odíde. Na prvý pohľad jednoduché a
výhodné... Keď sa na to pozrieme bližšie
zistíme, že ide o obyčajné jednoduché
poníženie a ponižovanie toho druhého. A
ešte spýtam sa inak: Musia vojaci, sudcovia,
lekári, kňazi a rehoľníci verejne skladať sľub,
aby dostali k vykonávaniu svojej
zodpovednej funkcie papier?... Načo?
Nemohli by teda všetci títo, slúžiť v armáde,
na súde, v nemocnici či spovednici bez
„papiera“? Bolo by to jednoduchšie, nie?

Odpoveď nechám na vás.

Prečo spoločnosť pohŕda manželstvom?
Spoločnosť teda my, nepohŕdame len
manželstvom, ale v základoch aj rodinou –
rodina je oslabovaná. Čím? Agresívnym
genderizmom, prehnaným feminizmom,
presadzovaním registrovaných partnerstiev
osôb rovnakého pohlavia... a čo je obrovský
paradox, čím sa zvyšuje tendencia
neuzatvárať heterosexuálne manželstvá,
tým viac sa bude zvyšovať tendencia
uzatvárať homosexuálne manželstvá, hovorí
max Kašparů.

Čo pre vás znamená pojem rodina? Ak by
som mal použiť symbol, bola by ním
maternica. Dieťa prežíva v tele matky vďaka
troch faktorom: je tam chránené, rastie a
vyvíja sa. Aj rodina pôsobí podobne, všetci
potrebujeme byť v nej chránení, telesne sa
vyvíjať a duševne sa rozvíjať. 
Dnes už v rodinách nevidíme to, čo bolo
kedysi bežnou súčasťou. Syn odmalička
videl, ako jeho otec pracuje a učil sa od
neho a dcéra sa zasa učila od mamy všetko
potrebné pre život. A takto sa budovali
vzťahy, úcta, pokora a podobne. Dnes v
mnohých rodinách chýba možnosť vidieť či
pozorovať ako sa budujú vzťahy, ako
pristupovať k hodnotám a životu. Mnohé
rodiny totiž dnes viac prežívajú než žijú, viac
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Ja som tvoje milované
dieťa

Sviatok Ježišovho krstu

mi pripomína vlastný krst.
Aj pri ňom si mi povedal tieto slová:
„Ty si môj milovaný syn, v tebe som našiel
zaľúbenie.“
A pri nich sa aj nado mnou otvorili nebesia
a ja viem,
že ty ma bezvýhradne miluješ,
že sa pred tebou nemusím pretvarovať
a niečo ti dokazovať,
lebo ty si ma už prijal.
Oslobodzuje ma to od nutkania niečo
dokazovať
a všetkému sa prispôsobovať,
aby som bol obľúbený.
Chcem navždy žiť vo vedomí toho,
čo si mi povedal o krste.

Ježiš pri svojom krste zostúpil do rieky
Jordán.

Aj pri mojom krste na mňa liali vodu.
Prameň Ducha Svätého vo mne prúdi
doteraz.
Môžem z neho čerpať, nikdy nevyschne.
Smiem veriť, že nikdy
nevyschnem a nevysmädnem.
Krstná voda ma očistila
od všetkých trápení spôsobených
mojou predstavou o sebe samom,
alebo projekciami,
ktoré mi predkladajú iní ľudia,
a tiež od trápení,
ktorými sám ničím
svoj pôvodný obraz vo svojom vnútri.

Daj, nech dôverujem tvojmu Duchu,
že ma vždy a znova očistí
od všetkého trápenia
a rozžiari moju dušu
nepoškvrneným leskom.
Osloboď ma od nutkania
predvádzať sa alebo ospravedlňovať.
Ty si ma prijal bez podmienok.
Daj, nech žijem z tejto viery slobodne
a spravodlivo, aby aj ľudia v mojom okolí
nastúpili správnu cestu
a objavili svoju nedotknuteľnú
božskú hodnotu.
Amen.
Zdroj:  Anselm Grün – Daruj mi široké srdce

(spracovala Anna Sabolová ml.)   

Modlitby

si užívajú než prežívajú a vo vzťahoch je viac
obetí ako objatí. V rodinách chýba poriadok,
nezáleží kto nastaví v rodine zdravú
disciplínu, ale nie je jedno, kto ju poruší: či
sú to deti, alebo aj rodičia. Odovzdať deťom
poriadok v rodine je jedna z veľkých úloh

rodičov. Ale nato musia byť obaja rodičia
naozaj zrelí.

Zdroj: Záchranné koleso kňaza a psychiatra Maxa
Kašparů
(Spracovala: Jana Dzurovčinová)
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Význam a potreba
krstu

“Čo mám z toho, že som pokrstený?

Nebolo by lepšie odložiť krst do dospelosti
na slobodné rozhodnutie človeka?“ Aj
takéto otázky si kladú niektorí veriaci. V
otrokárskej spoločnosti, v dobe ešte pred
dvetisíc rokmi existoval rituál, ktorý sa
vykonával pri oslobodzovaní otroka. Išlo o
ponorenie do vody, pričom vynorenie
znamenalo: starý otrok zomrel, už
nejestvuje, si slobodný človek. Potom
nasledovala slávnosť, spoločenská udalosť.
Aj Ján Krstiteľ keď ponáral a vynáral ľudí z
rieky Jordán tým naznačil,  že starý, hriešny
človek odumrel a začne žiť človek nový. V
prvých kresťanských storočiach ľudia
zostupovali do krstiteľnice ako do bazéna,
alebo do studne. Ponorenie do vody (po
grécky baptizein) bolo znakom smrti,
vynorenie symbolizovalo nový život s
Kristom, oslávenie, ponorenie do Božej
lásky, zmŕtvychvstanie. Ako sa Kristus
ponoril do tela ľudského, tak sa my krstom
ponárame do jeho mystického tela. On je
hlavou, my sme údmi. Preto je krst
vstupnou bránou do Cirkvi, prvou
sviatosťou. Ako bol Ježiš vtelený, tak je
každý z nás vtelený do Cirkvi. To nám
umožňuje nadobúdať Ježišovo zmýšľanie a
štýl jeho života. Rozdiel medzi Jánovým a
Ježišovým krstom spočíva v tom, že pri
Jánovom krste ide o iniciatívu človeka, ktorý
sa svojím snažením usiluje o dokonalosť,
kým pri Ježišovom krste ide o iniciatívu
Boha. Kresťanský krst je o náklonnosti Boha
k človeku. Keď sa človek narodí do
biologickej rodiny, prvé čo získava je právo
byť, existovať, chodiť po tejto zemi,

komunikovať s ľuďmi. Existencia je úžasný
dar, ktorý voláme život. Druhé právo, ktoré
človek nadobúda, je pomenovať jednu ženu
mama a jedného muža titulom otec. Niečo
podobné sa deje pri krste. Dostávame právo
titulovať Pána vesmíru, Boha, familiárne
„otec“, v hebrejčine „abba“, to znamená,
oco – ocinko. Keby sme neboli pokrstení,
museli by sme ho volať: Pán, Stvoriteľ,
Sudca, Zákonodarca. Treťou výhodou krstu
je mať pomoc a ochranu Boha. Ba viac: Boh
Otec dáva životu zmysel, je cestou a svetlom
vo všedných dňoch. Boh dáva odpovede na
základné otázky: Kto som a kam idem?
Krstom cez pôsobenie Ducha Svätého sme
obklopení Božou priazňou a ponorení do
lásky Boha. Štvrtá výhoda krstu je
dedičstvo. Keď dávam Bohu meno Otec,
budem po ňom aj dediť. Ale on nie je boháč
na drahé autá, domy, záhrady, kontá v
banke, je bohatý na život v radosti a v láske
na celú večnosť. Od chvíle krstu máme
právo na večný život. Náš život a rozvoj
smerujú k večnosti, nie k zániku či k
nejakému nezmyselnému koncu. Uvádzať
dieťa do biologického života znamená
umožniť mu narodiť sa. Uvádzať dieťa do
duchovného života, kultúry duše, znamená
dať ho pokrstiť. V Encyklike Evangelium
vitae Ján Pavol II. píše: Sláva Božia svieti na
tvári človeka. Na našej tvári žiari Boh. To je
výsada, ktorú máme od krstu. Človek je
znamením Božej prítomnosti na zemeguli. V
človeku žiari odblesk skutočnosti samého
Boha. Preto je správne, že rodičia prinášajú
už malé dieťa do chrámu, aby nad ním
zazneli slová: toto je môj milovaný syn,
dcéra... Božia náklonnosť vytvára v človeku
novú kultúru: učí ho ináč sa správať k
ľuďom, s oveľa väčšou láskou,
tolerantnosťou, lebo jeho život má zmysel a
cieľ. Každý pokrstený buduje aj kultúru
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spoločenstva. V stvorení vidíme Božiu lásku,
preto je každý sviatostný obrad krstu pre
človeka obdarovaním. Krst je prvá a

najdôležitejšia sviatosť. 
Zdroj: Katolícke noviny č.2/2020  

(spracovala Jozefína Gajdovčíková)

Tour de Hungary
Deň „TRETÍ“

V mestečku Tiszafüred si na čerpacej

stanici Shell robíme prvú dnešnú prestávku
na kávu. Čas 9:10. Zatiaľ sme prešli 30,946
km s čistým časom 57 minút a 19 minút a
priemernou rýchlosťou 32,4 km/hod.
Začína to dobre. Dnes nemáme dlhú etapu,
preto sa ani neponáhľame. Na vonkajšom
sedení vedľa čerpacej stanice si
vychutnávame kávu, keď tu zrazu ... vidíme
prvého cyklistu, normálne vystrojeného na
cestnom bicykli ako prešiel po ceste okolo
nás. Asi za desať minút vedľa nás na
parkovisku zastavil džíp s troma horskými
bicyklami na streche. Z neho vystúpila
rodina a hneď sa pobrala poobzerať naše
bicykle. Na tejto čerpacej stanici bol jeden
zaujímavý nápad, ako využiť nepojazdný
trabant.
Odstavený bol v tráve. Nastriekaný na žlto,
na boku znak a písomné označenie v
červenej farbe čerpacej stanice Shell
Tiszafüred. Okná v ňom nie sú. Na
sedadlách, na prednej maske, vzadu a v
otvorenom kufri sú nasadené červené
ťahavé  muškáty. Zaujímavé. Blíži sa čas
nášho odchodu a začína pršať. Síce len taký
malý, ale neviem to odhadnúť ako to bude
ďalej. Či zosilnie, prestane alebo bude

pokračovať. Ja si pre istotu obliekam bundu,
ale bola mi zbytočná. Päť minút po našom
odchode z čerpacej stanice prestalo pršať.
10:05 odchádzame. Smer Mezőkövesd. Za
chvíľu prechádzame dlhým kovovým
mostom cez rieku Tisa. Tu je rieka taká veľká
a široká, že mám pocit, že prechádzame
okolo veľkého jazera. Po tridsiatich
minútach cesty dostáva Paly defekt. Druhý
na tejto cyklopúti. Na mieste, kde sa to
stalo, je obrovské pole rozkvitnutých
slnečníc. Renátka zatúžila byť sfotená pri
takom láne. Nevidíme v tom žiaden
problém. Bude v poli o jednu usmievavú
slnečnicu viac. 
Po oprave defektu pokračujeme ďalej. O
11:23 prichádzame na čerpaciu stanicu
Shell v meste Mezőkövesd, ktorá je hneď pri
veľkom nákupnom centre Tesco. Za sebou
už máme 65,92 km s priemernou rýchlosťou
31 km/hod. a čistým časom na bicykli 2 hod.
a 7 minút. Teplota nám už začína stúpať. Je
26,1°C. Posádka sprievodného vozidla ide
urobiť nákup do Tesca a my si za ten čas
doplníme tu na čerpacej stanici tekutiny.
Čakáme ešte za autom a po spoločnej
modlitbe Anjel Pána o 12:06 spoločne
odchádzame. Naša ďalšia zástavka už  bude
aj cieľová pre dnešný deň a je to historické
mesto Eger. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)
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Z farskej matriky

Štatistika krstov, sobášov a
pohrebov v našej farnosti za
rok 2019

Krsty: 14 (oproti 28 v roku 2018)
Počet chlapcov a dievčat: chlapci: 7,
dievčatá: 7

Pohreby: 21  (oproti 12 v roku 2018) 
Počet mužov a žien:  muži: 12, ženy: 9
Nezaopatrení:    5  (muži: 4, ženy: 1) 
Priemerný vek úmrtia u mužov:   70,9
Priemerný vek úmrtia u žien:   78
Priemerný vek úmrtia oboch pohlaví:   73,9

Sobáše: 8  (oproti 13 v roku 2018)
Obidve strany katolícke:   7
Jedna strana nie je katolícka:   1

(spracovala Anna Sabolová ml.)

1. čítanie: Iz 42, 1-4. 6-7
Ž: 29, 1b+2. 3ac-4. 3b+9c-10
Refrén: Pán požehná svoj ľud pokojom.
2. čítanie: Sk 10, 34-38
Evanjelium: Mt 3, 13-17

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Ani v príbehu o krste nie je možné, podobne ako pri narodení, z krátkej správy odhaliť
presný priebeh udalostí. Evanjelisti zaznamenali v skratke len to podstatné. Citujú však
slová žalmu: „Ty si môj syn...“ (Ž 2, 7). Pre prvých kresťanov išlo o zásadný argument: Boh
už stovky rokov pred apoštolmi kohosi nazýva synom! Nejde teda o žiadny vynález
evanjelistov či samotného Ježiša. Čo to ale znamená? Ježiš je Synom Božím od počiatku, nie
od krstu. Tu sa však zjavil ľuďom ako Syn Boží, ktorý prišiel na seba vziať hriech človeka. Bez
obrátenia hriešnika to však nejde. Avšak pokiaľ niekto prichádza s pokorou ku Kristovi, má
cestu k Bohu otvorenú! (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 1. týždeň žaltára
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 19.1. - 25.1. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Magdaléna Diľová.   

Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie.

Zbierka „Tretia nedeľa“: Na budúcu nedeľu je tretia nedeľa v mesiaci a pri sv. omši bude
zbierka na interiérové doplnky kostola (sväteničky, svietniky). Po sv. omši môžete do krabičiek
prispieť na zbierku pre pastoráciu mládeže v Univerzitných pastoračných centrách a
Arcidiecéznom centre mládeže. Vďaka za všetky milodary. 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: Každoročne od 18. do 25. januára trvá tento
modlitbový týždeň. Do spoločných aj súkromných úmyslov modlitieb pripojme úmysel za
jednotu kresťanov.

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:
2. nedeľa v Cezročnom období: : 08.00 hod. – rod. Musáková; 10.00 hod. – rod.
Dzurovčinová.
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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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„Pokora neznamená nič iného než pravé poznanie seba samého.“ (neznámy prameň)

PPoNDELoKoNDELoK 13.01.202013.01.2020 Sv. omša: 1800 + Michal a Alžbeta  

Poklona Olt. sv.: 1845

UU ToRoKToRoK 14.01.202014.01.2020 Sv. omša: 800 + Mikuláš Bankovič 

SS TREDATREDA 15.01.202015.01.2020 Sv. omša: 1800 + Mikuláš (20. výročie) a Júlia 
(detská)

ŠŠ TvRToKTvRToK 16.01.202016.01.2020 Poklona Olt. sv.: 1700

Sv. omša: 1800 + Mária Onderková 

PP IAToKIAToK 17.01.202017.01.2020
Sv. Antona, opáta (spomienka) 

Sv. omša: 1800 ZBP Mikuláš a Helena 
(mládežnícka) (50. výročie manželstva) 

SS oBoTAoBoTA 18.01.202018.01.2020 Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 na úmysel ordinára  

Sv. omša: 1800 ZBP Jozef Sabol (80 rokov)              

NN EDEľAEDEľA 19.01.202019.01.2020

2. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ 

Sv. omša: 800 za farnosť  

Sv. omša: 1000 ZBP Helena s rodinou    

Sv. ruženec: 1430


