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Do Veľkej noci bolo 13. januára 2020 presne 90 dní. A to bola pre mnohých veriacich
mužov príležitosť začať Exodus 90 - 90 dní modlitby (Sv. písmo, spytovanie svedomia
a iné), sebazapierania (napr. studená/vlažná krátka sprcha, žiadny alkohol ani
sladkosti, žiadne sladké nápoje, žiaden televízor, počítač a mobil len pracovne, fyzické
cvičenie, 7 hodín spánku...) a spoločenstva (ideálna skupina 5-7 mužov, dvojica sa
denne zdieľa, stretnutia minimálne 1x týždenne/max. 30 minút a fyzicky nie online).
Účastníci Exodu varujú pred prístupom, ktorý možno označiť ako športový. Medzi
odporúčaniami preto zaznieva aj rada nič si k programu nepridávať, ale ani nič z neho
neuberať. Prijať ho pokorne v jeho celistvosti a snažiť sa vydržať. Takisto je dôležitý
úmysel, ktorý si človek zvolí a za ktorý obetuje celú deväťdesiatdňovú námahu.
Napokon, je tu ešte jeden prístup. Kto si netrúfa na celý Exodus alebo nemá možnosť
vytvorenia spoločenstva mužov (čo je podmienka), môže sa týmto projektom
jednoducho inšpirovať. Napríklad vybrať si jeden či dva body programu na obdobie
Veľkého pôstu.  
Muži v cirkvi nezaspali. Chcú byť prítomní, silní a duchovní. 

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

...dnes o rodine a výchove detí 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)

Ako sa, ako kňaz a psychiater, pozeráte

na výchovu detí v dnešných rodinách? A
ktoré najčastejšie chyby vidíte?
Mám pred očami tri chyby. Najčastejšie sa
stáva, že chýba poriadok a disciplína. Dieťa
má rodičmi nastavenú liberálnu výchovu,
kde je všetko dovolené. Potom si zvykne, že
je to tak nielen doma, ale aj na verejnosti.
Uvediem dva príklady. Štvorročný chlapec
prišiel do kostola, kde počas svätej omše
pristúpil k drevenému stojanu so sviecou a
začal doň kopať, kým stojan nespadol. Ako
reagovala matka? Stojan postavila a pevne
ho držala, aby mohol syn v kopaní
pokračovať a stojan zároveň nezhodil. Iný
príklad: päťročný syn prišiel s matkou do
reštaurácie, a pretože sa pri svojom stole
nudil obchádzal ostatné stoly, bral z nich
cukorničky a cukor vysýpal na podlahu.
Čašníčka ho napomenula, že takéto veci
robiť nesmie. Ako reagovala matka?
Kúzelnou odpoveďou: ,,Môj syn bol
poučený o tom, že cukor škodí telu, a preto
likviduje jedy, ktoré tu máte.“ O čom

hovoria tieto príklady? Mnohé moderné
matky chápu regulovanú výchovu ako
obmedzenie slobody vlastných detí a
súčasne nezdravé zasahovanie do ich
osobnej integrity. Odporúčam týmto
matkám, aby boli menej moderné. Okrem
iného je dokázane, že dieťa, ktoré nemá
stanovené pevné hranice v správaní, môže
trpieť úzkosťou.

Aká je druhá chyba?
Ide o nedostatok času, ktorý rodičia venujú
svojim deťom. Jedna múdrosť zdôrazňuje,
že čas, ktorý stratíte s deťmi do 6 rokov ich
života sa vám dvojnásobne vráti až deti
dorastú. A posledná vec okrem poriadku a
času mi chýba v dnešných rodinách
prirodzená láska. Je nahradená tou, ktorú
nazývame „láska s podmienkou.“
Charakterizujú ju slová: až, keď, ... budem ťa
mať rád až..., budem ťa mať rád, keď.... Ak
máme doma atmosféru takej podmienenej
lásky bude potrebné otvoriť poriadne
otvoriť okná i dvere a vyvetrať

Čo ste si doniesli z vlastnej rodiny?
Dostal som znalosť rozlišovať medzi dobrom
a zlom, medzi krásou a škaredosťou, medzi
pravdou a klamstvom. Preto odporúčam
deťom čítať pred spaním klasické rozprávky,
ktorých dobro vždy zvíťazí nad zlom,
skromnosť nad klamstvom, vernosť nad
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Ďakujem Ti za každý
okamih

Dobrý Bože, ďakujem ti

za všetko, čo si mi daroval.
Nadelil si mi veľa schopností.
Dal si mi toto telo,
v ktorom spokojne býva moja duša,
v ktorom máš aj ty sám príbytok.
Vďaka nemu sa môžem tešiť, môžem
milovať,
ale môžem aj pracovať a športovať.
Daroval si mi dobrých ľudí....
vždy si mi v pravej chvíli
poslal človeka,
ktorý sa pre mňa stal anjelom
a pomohol mi napredovať na ceste.
Sprevádzal si ma na mojej ceste

aj vtedy, keď som to necítil
alebo keď som nebol voči tebe príliš
otvorený.
Ďakujem ti za každý okamih.
V každom okamihu ma chceš obdarúvať:
stretnutiami, ktoré vo mne zanechajú silný
dojem,
slovami, ktoré ma usmernia,
pohľadom, ktorý otvára srdce.

Ďakujem ti,
že si ma stvoril takého, aký som,
jedinečného a neopakovateľného.
Povolal si ma vtlačiť svetu tú časť tvojho
obrazu,
ktorú mu nemôže vtlačiť
nik iný, iba ja.
Ďakujem ti za život,
za každý okamih, v ktorom môžem dýchať,
cítiť, milovať a tešiť sa.
Ďakujem ti, že si pri mne
a že ma bezvýhradne prijímaš.
Prosím ťa, aby som vďačne kráčal životom
a aby moja vďačnosť
otvárala oči ľudí okolo mňa
pre tajomstvo
tvojej lásky.
Amen.
Zdroj:  Anselm Grün – Daruj mi široké srdce

(spracovala Anna Sabolová ml.)   

Modlitby

neverou. A zabudnúť na televízne rozprávky,
ktoré toto rozlišovanie hodnôt neobsahujú
a pre dieťa je to vo výchove veľmi dôležité. 

Čo je v rodine dôležité pre šťastný život?
Dva vitamíny: prirodzenosť a normálnosť.
Obe hodnoty sú však silno zrelativizované a
naša generácia pomaly stráca schopnosť ich
rozlíšiť. Žijeme v krajine, kde nie je nič

hanbou, kde sa všetko smie a kde je všetko
dovolené. A tak došlo k zámene zmyslu veci.
Deti prestali byť darom, stali sa bremenom,
z vernosti sa stali okovy, ktoré nám berú
slobodu. Preto sa rodina ako inštitút
nachádza v kríze...

Zdroj: Záchranné koleso kňaza a psychiatra Maxa
Kašparů

(Spracovala: Jana Dzurovčinová)
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Hieronym spojil
múdrosť a lásku k
slovu
„Miluj Sväté písmo a múdrosť bude
milovať teba, miluj ho nežne a ono bude
nad tebou bdieť, cti si ho a dostane sa ti
od neho poláskania,“ napísal sv. Hieronym

istej svojej duchovnej dcére.

Tento rok si pripomíname  1600 rokov od

smrti sv. Hieronyma, vynikajúceho
prekladateľa Svätého písma do latinčiny.
Svätý Hieronym začal prekladať Sväté písmo
v Ríme v roku 383 a ukončil v roku 405 už v
Betleheme. Náročnú a precíznu
dvadsaťročnú prekladateľskú prácu začal na
pokyn pápeža Damaza. Oplatilo sa. Na svete
bol preklad v kultivovanej latinčine, ktorý sa
postupne presadil a globálne vplýval od 9.
stor. v západnej Cirkvi na modlitbu a
teologické myslenie generácií, ale aj na
kultúru. Preklad sa zakladal na veritas
hebraica, čiže „hebrejskej pravde“,
spočívajúcej v tom, že preklad
starozákonných kníh okrem siedmich
deuterokánonických kníh Hieronym urobil z
hebrejských rukopisov, ktoré v Palestíne
získal od rabínov a s nimi dané texty aj
konzultoval. Jeho pracovné podmienky sa
menili podľa miesta pobytu. Práve
Betlehem - miesto narodenia Božieho Syna,
Slova od Boha, sa mu od roku 387 až do
smrti v roku 420 stal miestom nielen práce s
Božím slovom, ale aj modlitby, askézy,
charity a duchovného sprevádzania iných.
Pápež Damaz (366 - 384) po synode v Ríme
v roku 382 naliehal na nevyhnutnosť revízie
starších latinských prekladov, ktorá
vyvrcholila v príprave latinského prekladu
Vulgata. Výraz znamená „rozšírený“

preklad. Ten postupne vyradil nepresné
preklady, ktoré boli v Cirkvi v obehu v
slobodnej pokonštantínovskej dobe.
Hieronym začal v Ríme pracovať pod
ochranou pápeža Damaza, no keď sa k
nemu viacerí ľudia začali nepriateľsky
správať, po smrti Damaza z Ríma odišiel, čo
paradoxne prinieslo požehnanie, pretože
príchodom do Betlehema v roku 387
prekladal starozákonné knihy do latinčiny
nie z gréčtiny, ale z hebrejských textov.
Viedli ho k tomu aj obranné dôvody.
Kresťanov totižto obviňovali, že v diskusiách
necitujú starozákonné texty v zhode s
originálom.
Prosper z Akvitánie nazval Hieronyma
„vzorom v správaní a učiteľom ľudského
rodu.“ Hieronym totiž zanechal aj bohaté
učenie o kresťanskom asketizme. Podľa
neho človek usilujúci sa o dokonalosť musí
byť bdelý, často, aj keď rozvážne a
umiernene sa umŕtvovať, ustavične
intelektuálne alebo manuálne pracovať a
predovšetkým byť vždy poslušný Bohu.
Odporúčal konať púte, najmä do Svätej
zeme. Hieronymov prínos je
nezanedbateľný aj v oblasti kresťanskej
pedagogiky. Hieronymovym cieľom bolo
formovať „dušu, ktorá sa má stať Pánovým
chrámom.“ Preto odporúčal chrániť ju pred
zlom a hriešnymi príležitosťami, vylúčiť
pochybné alebo ľahkomyseľné priateľstvá.
Rodičov vyzýval, aby deťom vytvárali
pokojné a radostné prostredie, podnecovali
ich do štúdia a do práce chválou a
súťaživosťou, aby ich povzbudzovali
prekonávať ťažkosti, podporovali ich dobré
návyky a pred osvojením si zlých ich chránili.
Hieronym zdôrazňoval zdravú a integrálnu
výchovu už od ranného detstva a tiež
výnimočnú zodpovednosť rodičov.
Prízvukoval, že na ucelenú ľudskú formáciu
je potrebná aj seriózna morálna a
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náboženská výchova a štúdium. Okrem toho
na svoju dobu dosť nezvyklo zdôrazňoval
právo ženy na úplnú formáciu: ľudskú
školskú, náboženskú, profesionálnu. Aj
Svätý Otec Benedikt XVI. ocenil jeho prínos:
Práve dnes vidíme, ako je výchova k
zodpovednosti pred Bohom a pred ľuďmi
pravou podmienkou každého pokroku,
mieru, zmierenia a vylúčenia násilia. Sväté
písmo nám ponúka sprevádzanie vo

výchove pred Bohom a pred ľuďmi a tým aj
k pravej ľudskosti. Hieronym dal do centra
svojho života a svojej činnosti Božie slovo,
ktoré ukazuje človeku cesty života a
odhaľuje mu tajomstvá svätosti. Za všetko
toto si práve v dnešnej dobe zasluhuje našu
hlbokú vďačnosť.“
Zdroj: Jančovič Jozef – biblista KN 9.10.2019,
www.tkkbs.sk

(spracovala Jozefína Gajdovčíková)

Tour de Hungary
Deň „TRETÍ“

Hodinky nám oznamujú, že čas nášho

príchodu do historického centra mesta Eger
je 12:51. Dnes sme prešli 85,994 km s
priemernou rýchlosťou 30,2 km/hod. a
časom na bicykli 2 hodiny a 50 minút.
Teplomer ukazuje 35,2°C. Za necelú hodinu
stúpla teplota skoro o 10°C. Centrum je
veľké, v tvare obdĺžnika, krásne vydláždené,
s množstvom kvetín, stromov a fontánou,
cez ktorú sa dá prechádzať. Hneď na mieste,
kde sme zastavili, je 3D maketa celého
centra. My hľadáme miesto, kde by sme sa
mohli naobedovať všetci spolu a bicykle
mali pod dohľadom. Fero s Matúšom
pozerajú do mobilu a za chvíľu odchádzame
z centra do vedľajšej ulice, ktorá lemuje
centrum. Tu je Restaurant Chery, kde
obsadzujeme celú vonkajšiu zónu. Chlapci
nahlasujú autu našu adresu, lebo tu je skoro
všade pešia zóna a autá musia ostať na
záchytných parkoviskách, aby našli
parkovisko najbližšie k nám.
Je zaujímavé ako sa s nami Pán hrá. Včera

sme išli smerom na juh – proti vetru. Dnes
sme išli na západ – a zase proti vetru.
Možno Pán chce, aby sme sa naučili pokore
a prijímali veci tak ako sú. Včera po východe
z mesta Hajdúböszörmény sme mali na
jednom úseku aj ostrú výmenu názorov
práve kvôli silnému bočnému vetru, ktorý
sme, my slabší vzadu, nezvládali. Ale večer,
keď sme došli do Berekfürdő, zabudli sme
na všetko, čo sme kto komu povedali. Ako
keby sa ani nič nestalo. Žiadny hnev, žiadne
výčitky, sme zasa jeden tím. A to sa mi na
cykloklube páči.
Za necelú polhodinu k nám dorazila aj
posádka auta, ale iba pešo. Začíname
obedovať. Na začiatok kuracia polievka. Ale
tá bola horúca. Ja osobne mám veľmi rád
horúcu polievku, ale toto bolo aj na mňa už
veľa. Človek hladný, pred ním porcia
polievky a nemôže jesť. Neostáva nič iné,
iba čakať. Čakanie využívame na družný
rozhovor, ktorý sme si počas jazdy veľmi
neužili. Obsluha nám prináša pivo a ovocné
šťavy. Toto sa dalo piť hneď. Tak využívame
možnosti, ktoré máme.   
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)
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Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v
Prešove ponúka duchovné cvičenia

Prešov 4. januára (TK KBS) Exercičný dom

svätého Ignáca z Loyoly v Prešove ponúka
viacero termínov duchovných cvičení v
mesiaci január – február 2020. Na
duchovné cvičenia sa možno prihlásiť
písomne - Exercičný dom, Pod Kalváriou 81,
080 01 Prešov - alebo telefonicky (051 7460
511; 0948 892 929) v pracovných dňoch od
8.00 do 16.00; taktiež mailom:
domsj.po@gmail.com. 
Nástup na duchovné cvičenia je v prvý deň
termínu do 16.00 hod., ukončenie je po
obede v posledný deň uvedeného termínu.
Poplatok za ubytovanie a stravu na jeden
deň je 20 €.

16.-19. januára - Téma: Lekára nepotrebujú
zdraví, ale chorí, Vedie: Ján Majerčák SJ
27.-30. januára - Téma: Pane, pomôž mojej
neviere, Vedie: Jozef Šuppa SJ
27. januára -2. februára - Téma: Vniesť
svetlo do svojho života (1. týždeň
DC),Vedie: Juraj Dufka SJ
30. januára -2. februára  - Téma: Byť tou,
ktorou som – o identite, Vedie: sr. M.
Lukčíková CJ
6.-9. februára  -  Téma Sme soľou zeme a
svetlom sveta, Vedie: Ján Majerčák SJ
6.-12. februára - Téma: DC s individuálnym
sprevádzaním, Vedie: Juraj Dufka SJ
6.-12. februára - Téma: DC rehoľné, Vedie:
Jozef Šuppa SJ
10.-13. februára - Téma: Ako sa dobre
spovedať?, Vedie: Ľubomír Pilarčík SJ
17.-20. februára - Téma: Osobne sa stretnúť
s Ježišom, Vedie: Viliam Karľa SJ
24.-27. februára - Téma: Pane, ak chceš,
môžeš ma uzdraviť, Vedie: Jozef Šuppa SJ
Zdroj: www.tkkbs.sk

(spracovala Anna Sabolová, ml.)

1. čítanie: Iz 49, 3. 5-6
Ž: 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10
Refrén: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.
2. čítanie: 1 Kor 1, 1-3
Evanjelium: Jn 1, 29-34

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Ježiš prichádza ako záchranca, mesiáš, na ktorého židia čakajú dlhé stáročia, no dosah jeho
pôsobenia bude presahovať hranice Izraela. Prvé čítanie hovorí o „svetle“ národov. Ježiš
nie je zdatný politik alebo revolucionár, nešíri žiadnu novú ideológiu. Jeho kľúčovým
prínosom je vlastný dar života. Preto sa v Liste Hebrejom cituje dnešný žalm: „Nechcel si
obetu ani dar, ale dal si mi telo“ (Hebr 10, 5). Na svojom tele ukazuje mieru lásky Boha k
jeho ľudu. A ide ešte ďalej. Skrze obetu seba samého dáva život svojmu ľudu. Preto ho Ján
nazýva obetným Baránkom, ktorý sníma hriech sveta. (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 26.1. - 1.2. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Ružena Poláková.   
Karneval pre deti: Rodičia prvoprijímajúcich detí pozývajú všetky deti farnosti a ich rodičov

na karneval na ľade. Bude 16. februára od 1530 do 1630 v STD ARÉNE vo Vranove. Príďte
teplo oblečení, s korčuľami ale i bez nich, a hlavne podľa možnosti v maske. Prosíme všetkých
korčuliarov, aby v uvedenom čase, ktorý je vyhradený pre našu farnosť, prispôsobili svoje
správanie na ľade tejto akcii. Vítané sú sponzorské vecné poprípade finančné dary na ceny pre
deti. Tie možno priniesť na faru alebo do sakristie kostola. Kontaktnou osobou je o. Marcel.
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. Ekumenická bohoslužba sa bude konať v nedeľu 26. 1. 2020 v

evanjelickom Chráme Ducha Svätého vo Vranove n. Topľou o 1500.
Farské slávnosti 2020: Z dôležitých dátumov života farnosti dávame do pozornosti: 10. máj –
odpustová slávnosť Fatimskej Panny Márie, 24. máj - slávnosť Prvého svätého prijímania, 28.
jún – odpustová slávnosť v Trepci (prisľúbená účasť pána kardinála Duku), 26. júla –
odpustová slávnosť sv. Anny, 13. októbra – výročie posviacky farského kostola.
Zbierka: Na budúcu nedeľu bude pri sv. omši do zvončeka zbierané na Podporný fond našej
arcidiecézy. Vopred ďakujeme za všetky milodary.

Nácvik zborov: V stredu po sv. omši nacvičuje v kostole zbor dospelých, v sobotu o 1330 v
pastoračnom centre detský zbor (zvlášť pozývame prvoprijímajúce deti).
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:
3. nedeľa v Cezročnom období: : 08.00 hod. – rod. Jenčová; 10.00 hod. – rod. Baniková,
rod. Hrubovská..
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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 20.01.2020 20.01.2020 DoDo 26.01.202026.01.2020

„Ak chceš súdiť, cháp.“ (Lucius Seneca)

PPoNDELoKoNDELoK 20.01.202020.01.2020 Sv. omša: 800 ZBP Ján Figeľ; 
ZBP Jakub a Samuel 

UU ToRoKToRoK 21.01.202021.01.2020
Sv. Agnesy, panny a mučenice 

SS TREDATREDA 22.01.202022.01.2020

ŠŠ TvRToKTvRToK 23.01.202023.01.2020

PP IAToKIAToK 24.01.202024.01.2020
Sv. Františka Saleského, biskupa a

učiteľa Cirkvi 

Sv. omša: 1800 + Ján
(mládežnícka) 

SS oBoTAoBoTA 25.01.202025.01.2020
Obrátenie sv. Pavla (sviatok) 

Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 za duše v očistci  

Sv. omša: 1800 + Mária Demčáková              

NN EDEľAEDEľA 26.01.202026.01.2020

3. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ 

Sv. omša: 800 ZBP Mária Majerčinová (70 r.)

Sv. omša: 1000 za farnosť       

Sv. ruženec: 1430


