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Informačník kežmarských katolíkov

Biskupské heslo Jána Kuboša bude: 
Bonitas - Iustitia - Veritas, čo v prekla-
de znamená Dobrota - Spravodlivosť 
- Pravda. Základom erbu spišského 
pomocného biskupa je štiepený štít. Na 
heraldicky pravej strane sa nachádza erb 
Spišského biskupstva, ktorý odkazuje na 
jeho zriadenie pápežom Piom VI. a na 
starobylý kapitulský chrám sv. Mar-
tina. Heraldicky ľavú stranu vypĺňa 
monštrancia s hostiou, ktorá odkazuje 
na Kristovo kňazstvo nositeľa erbu a je-
ho úctu k Najsvätejšej Sviatosti. Modrá 
osobná časť štítu svojou farebnosťou 
vyjadruje marián sku úctu a pripomí-
na obec Nižnú, rodisko nositeľa erbu. 
Latinský kríž a zelený klobúk s dvanás-
timi zelenými strapcami náležia podľa 
pravidiel cirkevnej heraldiky biskupovi. 
Zlatými lúčmi obkolesená monštrancia 
spolu s mottom symbolicky vyjadrujú 
krédo nositeľa erbu v duchu Listu sv. 
Pavla Efezanom: „Žite ako deti svetla! 
Ovocie svetla je v každej dobrote, spra-
vodlivosti a pravde“ (Ef 5, 8b - 9).

Doterajší farár a dekan v Kež-
marku Ján Kuboš, ktorého v 
marci pápež František vyme-
noval za nového pomocného 
biskupa Spišskej diecézy, 
prijme vkladaním rúk a kon-
sekračnou modlitbou spiš-
ského biskupa Mons. Štefana 
Sečku (na snímke) biskupskú 
vysviacku v stredu 24. júna 
2020 o 10.00 h v Katedrále sv. 
Martina v Spišskej Kapitule. 
Spolusvätiteľmi budú apoš-
tolský nuncius na Slovensku 
Mons. Giacomo Guido Otto-
nello a emeritný pomocný 
biskup Spišskej diecézy Mons. 
Andrej Imrich. 

Biskupská 
vysviacka

Snímka: Martin Sokáč
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• Na záver 750. výročia udelenia mestských práv mestu sa v decembri 
2019 v bazilike konala ekumenická pobožnosť. 

• Dňa 19. februára navštívili Kežmarok misionári z Lorinčíka. 
Snímky: Anton Vízner

• Počas pandémie koronavírusu sa konali bohoslužby bez účasti veriacich za zatvorenými dverami baziliky. Sv. omše prenášala Kežmarská televízia.
Snímky: Oto Vojtičko

• 6. júna 2020 v sobotu prijalo 110 birmovancov sviatosť birmovania z rúk diecezného biskupa Mons. Štefana Sečku.        Snímky: Martin Sokáč
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• V stredu 10. júna sa stretli členovia Hospodárskej rady farnosti s doslu-
hujúcim a nastupujúcim kežmarským dekanom.    Snímky: Anton Vízner

• Mladí, ktorí premietajú texty z Jednotného katolíckeho spevníka v bazi-
like, sa rozlúčili s dekanom Jánom Kubošom.

• Veriaci z filiálky Malý Slavkov sa rozlúčili s Jánom Kubošom pri sv. 
omši 9. júna.

• Ján Kuboš poďakoval tímu Kežmarskej televízie pod vedením Ota Vojtička 
(na snímke) za prenosy sv. omší nielen počas pandémie.

• Prvú sv. omšu s „neoficiálnym“ privítaním slúžil nový dekan František 
Trstenský 12. júna 2020.
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rozhovor

V rozhovore pri vašom príchode 
do Kežmarku ste povedali: „Od 
1. 9. 1991 som sa stal farárom 
v Liptovskej Osade. Po šiestich ro-
koch služby som bol menovaný za 
špirituála v Kňazskom seminári 
biskupa J. Vojtaššáka v Spišskom 

Podhradí. Vo farnosti Liptovská 
Osada som nadobudol skúsenosti 
týkajúce sa vedenia farnosti. V ro-
ku 1992 bol vymaľovaný interiér 
kostola s novými maľbami v klen-
bách; o rok neskôr sme maľovali 
fasádu kostola a natierali strechu 

a postupne upravovali ďalšie veci. 
Za dôležitejšie som však považo-
val upraviť či vynoviť vnútro 
každého kresťana katolíka vo 
farnosti.“ Ako hodnotíte v jeho 
závere vaše pôsobenie farára 
a dekana vo farnosti Kežmarok?
- Myslím, že to bola ďalšia oboha-

cujúca skúsenosť aj pre mňa, aj pre 
mnohých farníkov. Spoznal som mno-
ho statočných, šikovných a obetavých 

Aspoň pár otázok na záver účinkovania
V dňoch, keď sa pán biskup Ján KUBOŠ lúčil s veriacimi Kežmarku 

pri svojom odchode do Spišskej Kapituly, na chvíľu sme ho ešte zastavili 
s niekoľkými otázkami. Napriek časovej tiesni si na nás našiel čas a od-
povedal nám. 

• Vľavo: S Jánom Kubošom sa rozlúčili kežmarský primátor Ján Ferenčák a bývalý primátor František Grochola, tiež kežmarský evanjelický farár 
Roman Porubän (na snímke vpravo).

• Dar od veriacich (drevorezbu baziliky od majstra Barnáša) odovzdali 
dekanovi zástupcovia ZŠ s MŠ sv. Kríža. • Vojaci od Božieho hrobu nechýbali na rozlúčkovej sv. omši.

• V spoločenstve miništrantov. • Rozhovor pre Kežmarskú televíziu.
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ľudí. Prvoradou úlohou kňaza vo 
farnosti je ohlasovanie evanjelia. 
Ak som svojou službou vniesol as-
poň trocha evanjeliovej radosti, mám 
radosť i ja. Môžem vo vďačnosti Pánu 
Bohu i blížnym vysloviť: neužitočný 
sluha som. Urobil som, čo som bol 
povinný urobiť... Samozrejme, že 
objektívnejšie toto zhodnotenie 
môjho pôsobenia môžu urobiť iní; 
a najobjektívnejšie Pán Boh.

Stihli ste sa počas svojho trojroč-
ného účinkovania v Kežmarku 
venovať aj niektorému zo svojich 
bývalých koníčkov – turisti-
ke, cyklistike či počúvaniu hod-
notnej hudby?
- Moje očakávania sa naplnili len 

čiastočne – najmä počas dní letnej 
dovolenky. Na druhej strane akousi 
kompenzáciou nedostatku času na 
spomenuté záľuby bolo obohatenie 
v prežívaní spoločenstva v komuni-
kácii najmä s kaplánmi alebo inými 
blízkymi ľuďmi.

Na otázku o vašej predstave 
o tom, čomu by ste sa chceli 
v Kežmarku venovať viac v rám-
ci svojho kňazského pôsobenia, 
ste odpovedali: „Sv. Pavol chcel 
byť všetkým pre všetkých. Ja sa 
mu chcem v tejto snahe aspoň 
trocha priblížiť.“ Ostali ešte ne-
jaké vízie alebo projekty, ktoré 
sa vďaka vášmu menovaniu za 
pomocného biskupa nenaplnili? 
Ktoré odovzdáte svojmu nástup-
covi ako nedokončené?
- Som presvedčený, že môj ná-

stupca bude vzácnym obohatením 
Kežmarskej farnosti – aj vzhľadom 
na skúsenosti, ktoré ako známy 
biblista na Slovensku nadobudol 
prostredníctvom katolíckych masmé-
dií, najmä TV LUX a Rádia Lumen. 
Práca s deťmi a mládežou bude mať 
vždy široké možnosti, ako ich bližšie 
privádzať k Ježišovi. Tu vidím veľké 
rezervy – napríklad aj v miništrant-
skej službe, kde som predpokladal, 
že spoločenstvo miništrantov bude 
rýchlejšie rásť počtom i kvalitou. Sa-
mozrejme, že je potrebné nájsť si čas 
i pre rodiny, a tiež pre seniorov, ktorí 
sú veľkým prínosom pre našu farnosť 
– tí, čo vládzu, svojimi aktivitami 
a službami ako je napr. upratovanie 
baziliky, tí, čo nevládzu, najmä svo-
jimi obetami a modlitbami.

Ako ste prežili čas pandémie, 
v čom vás „potrápil“ a v čom obo-

hatil? Zažili ste aj nejaké chvíle, 
ktoré vás dojali alebo inšpirovali 
vo viere?
- Svojím spôsobom čas pandémie 

každého z nás potrápil obmedzenia-
mi, ktoré sme vzali na vedomie, a som 
presvedčený, že ak nie každého, tak 
mnohých z nás obohatil zabezpe-
čením „voľného“ času, ktorý mohol 
byť využitý na prehodnotenie nášho 
uponáhľaného spôsobu života a na 
usporiadanie opravdivých hodnôt 
života. Napríklad aj uvedomením si 
hodnoty Eucharistie a vôbec sviatost-
ného života, a tiež aj prirodzených 
hodnôt, ako je aj zdravie. Na druhej 
strane som si uvedomil, aké dôle-
žité je popri vzácnom Božom dare, 
ktorým je sloboda, užívať aj rozum. 
S tým súvisí aj zodpovednosť. Pokiaľ 
sa v prvé týždne šírenia vírusu u nás 
zdôrazňovala zodpovednosť, bolo to 
veľmi dobré. Ale ak sa v ostatných 
týždňoch hovorilo o nejakej zodpo-
vednosti, aby sme si to nepokazili, 
tak nariadenia, ktorým chýbalo ratio 
(rozumné zdôvodnenie), strácali silu 
akejsi normy či príkazu. Pretože ak 
jediným zdôvodnením bolo isté rizi-
ko možného opätovného rozšírenia 
nákazy, tak týmto spôsobom môžeme 
obmedzovať kohokoľvek, kedykoľvek 
a kdekoľvek. Veď každodenný život 
prináša množstvo rizikových situá-
cií. Potom sa stáva nezodpovedným 
takéto nariadenia umelo naťahovať 
a udržiavať v platnosti. 

Nastupujete do vedenia Spišskej 
diecézy. V čom ju považujete za 
odlišnú od iných diecéz na Slo-
vensku? 
- Ako je naša diecéza špecifická 

Vysokými Tatrami, myslím, že po-
dobne je špecifická i ľuďmi žijúcimi 
na jej území. Pracovitosť, skromnosť 
a najmä viera v Boha sú vzácnym 
dedičstvom Božieho ľudu, z ktoré-
ho vzišiel aj Boží sluha biskup Ján 
Voj taššák. Aj keď sekularizmus 
a konzumizmus neobchádza ani 
náš región, mám pevnú nádej, že du-
chovný potenciál v tomto ľude môže 
v budúcnosti priniesť veľký úžitok 
pre celé Slovensko.

Máte vízie o pastoračných kro-
koch, ktorými by sa dalo v budúc-
nosti zaoberať, aby sa pas toračné 
aktivity v našej diecéze dotkli aj 
oblastí, v ktorých je ešte priestor 
na evanjelizačné či iné podobné 
účinkovanie?
- V misijnom príkaze Pána Ježiša 

je zahrnutý celý program apoštolskej 

služby: ísť, učiť a naučiť Boží ľud za-
chovávať všetko, čo nám on prikázal; 
zjednodušene: rásť v láske k Bohu 
a k blížnemu. Druhý Vatikánsky 
koncil nám prízvukuje, aby sme brali 
do úvahy znamenia čias a naučili sa 
ich správne rozlišovať. Nám netreba 
objavovať nové teologické pravdy. 
Nám treba Božiu pravdu a lásku 
vnášať do ustavične sa meniaceho 
spôsobu života dnešnej doby. Cel-
kom podobne, ako to robili apoštoli 
a prví kresťania. V pravde, s odvahou, 
vierou a láskou. 

Čo spadá do „pracovnej náplne“ 
– ak sa to takto dá povedať alebo 
možno lepšie do kompetencií 
pomocného biskupa? Čomu sa 
budete venovať v najbližšom 
období? 
- Od 12. júna 2020 som generálnym 

vikárom pre Spišskú diecézu. Gene-
rálny vikár je „alter ego“ (druhé ja) 
diecézneho biskupa. Koná všetko 
v intenciách diecézneho biskupa 
a kompetenciách, ktoré mu on vy-
medzí. Reprezentuje ho a v prípade 
jeho neprítomnosti ho zastupuje tak, 
ako to stanovuje kánonické právo. 
Tam ide napr. o rôzne menovania, 
licencie, splnomocnenia a podobne. 
Samozrejme, ako vysvätený biskup 
budem môcť kompetentne vysluho-
vať aj sviatosti, ktoré môže vyslúžiť 
biskup: sviatosť krstu dospelého, 
sviatosť birmovania a sviatosť po-
svätného stavu (vysviacka diakona, 
kňaza, biskupa). 

Čo bolo v tomto období, počnúc 
dňom, keď ste prijali menovanie 
za biskupa, až do odchodu na 
biskupský úrad ťažké a čo bolo 
zase naopak duchovne povzbu-
dzujúce?
- Myslím, že celé toto obdobie bolo 

pre mňa vzácnym, lebo okolnosti mi 
dopriali viac času na vnútorné stíše-
nie, zvlášť vo Veľkom týždni, kedy 
som si v tichu Spišskej Kapituly vyko-
nal duchovné cvičenia pod vedením 
Mons. Andreja Imricha, emeritného 
pomocného spišského biskupa. A viac 
času mi zostalo aj na pokojnú prípra-
vu všetkého čo súvisí so zabezpeče-
ním biskupskej vysviacky.

Na záver ďakujem a srdečne 
pozdravujem všetkých čitateľov 
farského časopisu Cesta, jeho re-
dakčnú radu a, samozrejme, každé-
ho jedného obyvateľa Kežmarku, ku 
ktorému sa tento pozdrav dostane.

Jana VÍZNEROVÁ
Snímky: Anton Vízner
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Milí bratia a sestry, 

keď sa povie Kežmarok, v mo-
jej mysli sa vždy ako prvé vybaví 
skvostná Bazilika svätého Kríža 
s jedinečnou históriou a výzdobou. 
Na jednej z malieb je biblický príbeh 
utíšenia búrky na mori. Keď Sloven-
sko a celý svet pred niekoľkými 
týždňami postihla pandémia koro-
navírusu a uzavrelá nás na niekoľko 
týždňov do našich domácností, Svätý 
Otec František mal v piatok 27. marca 
2020 na prázdnom Námestí svätého 
Petra nezabudnuteľnú a dojímavú 
eucharistickú poklonu, ktorá začala 
čítaním práve evanjeliového úryvku 
o tom, ako Pán Ježiš utíšil búrku na 
mori. Dovolím si odcitovať hlboké 
pápežove myšlienky: „Potrebujeme 
Pána, ako dávni námorníci potrebo-
vali hviezdy. Pozvime Ježiša do lo-
diek našich životov. Tak ako učeníci, 
aj my zakúsime, že s ním na palube 
sa nejde ku dnu. Máme predsa kotvu: 
v jeho kríži sme boli zachránení. 
Máme kormidlo: v jeho kríži sme 
boli vykúpení. Máme nádej: v jeho 

Na začiatku mojej služby

kríži sme boli uzdravení a objatí, aby 
nás nikto a nič neodlúčilo od jeho vy-
kupiteľskej lásky.“ Všimnime si, ako 
Svätý Otec František opakuje slovo 
kríž, ktorý je kotvou, kormidlom 
i nádejou. Kežmarská bazilika je 
zasvätená Kristovmu krížu. Vidím 
v tom hlbokú symboliku a pozva-
nie. 

Diecézny biskup mi zveril farnosť 
Kežmarok. Obrazne môžem povedať, 

že prostredníctvom otca biskupa mi 
Pán zveril loďku tejto aktívnej a ži-
vej farnosti. Pán je a bude v tej loďke 
vždy prítomný. On je jej vodcom, is-
teže aj prostredníctvom ľudí, ktorých 
si vybral, pretože tak chcel. Toto je 
pre mňa istota a radosť, za ktorú 
som vďačný. Chcem viesť loďku 
v spolupráci s diecéznym biskupom, 
mojimi spolubratmi kaplánmi a ce-
lým Božím ľudom tejto farnosti a jej 
filiálok. Chcem napomáhať všetkým, 
aby pozvali a prijali Pána Ježiša do 
lodiek svojich životov. 

V duchu sľubu, ktorý ako farár 
skladám pri preberaní farnosti, 
chcem sláviť sviatosti na Božiu slá-
vu a posvätenie veriacich. Chcem 
plniť službu ohlasovania Božieho 
slova a vysvetľovania katolíckej ná-
uky. Chcem byť nablízku veriacim 
i všetkým, ktorých dostávam do 
starostlivosti. Prichádzam do nového 
prostredia a do novej služby. Prichá-
dzam do mesta a kraja, ktorý veľmi 
nepoznám. Na začiatku mojej služby 
prosím: „Modlite sa za mňa!“ 

František TRSTENSKÝ

prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD.

• František TRSTENSKÝ (1973) pochádza z Tvrdo-
šína na Orave. Po skončení základnej školy pokračoval na 
Gymnáziu M. Hattalu v Trstenej. Po maturite vstúpil do 
Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej 
Kapitule – Spišskom Podhradí. Kňazskú vysviacku prijal 
v Tvrdošíne 21. júna 1997 z rúk otca biskupa Andreja Imri-
cha a stal sa kňazom Spišskej diecézy. Ako kaplán pôsobil 
najskôr v Spišských Vlachoch (júl - september 1997) a po-
tom tri roky v Dolnom Kubíne (október 1997 - jún 2000). 
Odtiaľ odišiel na ďalšie štúdiá do zahraničia, ktoré v ro-
koch 2000 – 2004 absolvoval v  Jeruzaleme so zameraním na 
biblické vedy a archeológiu. Študoval na Fakulte biblických 
vied a archeológie (Studium Biblicum Franciscanum). Išlo 
predovšetkým o štúdium biblických jazykov (hebrejčina, 
gréčtina, aramejčina), ďalších semitských jazykov (sýrština, 
akadština), metód exegézy Starého a Nového zákona, biblic-
kej exegézy a teológie Starého a Nového zákona a biblickej 
archeológie, keď okrem Izraela absolvoval archeologické 
exkurzie v Egypte, Jordánsku a na Sinaji. Jeden rok pred-
nášok absolvoval taktiež na École biblique et archéologique 
francaise de Jérusalem, kde študoval ugaritský jazyk, Knihu 
proroka Jeremiáša, kumránske zvitky a archeológiu lokality 
Kumránu. Licenciátsku prácu z biblických vied napísal na 
tému: Exegeticko-teologická analýza knihy Deuteronómium 
30, 1 - 10. Jeho školiteľom bol Pierbatista Pizzaballa, ktorý je 
v súčasnosti arcibiskupom a apoštolským administrátorom 
latinského patriarchátu Svätej zeme. 

Po návrate v roku 2004 začal prednášať na Teologickom 
inštitúte v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, ktorý je 
súčasťou Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku, kde je v súčasnosti profesorom Nového zákona 

a biblickej gréčtiny. Doktorát z teologických vied so špeciali-
záciou na biblické vedy získal v roku 2006 v Krakove. V roku 
2008 sa habilitoval na Katolíckej univerzite v Ružomberku. 
2. júna 2015 ho prezident Slovenskej republiky vymenoval 
za vysokoškolského profesora. Odbornej i laickej verejnosti je 
známy početnými publikáciami zameranými na Bibliu. Spolu-
pracoval s Rádiom Lumen a televíziou Lux pri príprave relácií 
s biblickou tematikou. 

V rokoch 2011 až 2014 bol prodekanom Teologickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku so zodpovednosťou za 
oblasť organizácie zahraničných mobilít. V rokoch 2014 až 
2018 bol prorektorom pre zahraničné vzťahy Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku. V rokoch 2016 až 2019 bol členom 
predsedníctva Federácie katolíckych univerzít Európy (FUCE). 
Z moderných jazykov ovláda anglický, taliansky, francúzsky 
a poľský jazyk. Ďalej ovláda biblickú hebrejčinu, biblickú 
gréčtinu a cirkevnú latinčinu.

Spolupodieľa sa na vydávaní časopisu Nové Horizonty, 
časopisu pre teológiu, kultúru a spoločnosť a pôsobí v redakč-
nej rade biblického časopisu Studia biblica slovaca. V rámci 
Spišskej diecézy pracuje predovšetkým v oblasti šírenia po-
znania Svätého písma a biblického apoštolátu. Z poverenia 
diecézneho biskupa je cenzorom pre literatúru s biblickým 
zameraním. Odborne a tematicky garantoval organizovanie 
Biblickej olympiády pre žiakov základných a stredných škôl. 
Je jedným z autorov tém pre Národné stretnutie mládeže 
v Poprade (P15) a v Prešove (P18). Od roku 2019 je členom 
Liturgickej komisie Spišskej diecézy a členom Komisie pre 
posvätné rády a ministériá Spišskej diecézy. 

Diecézny otec biskup Štefan Sečka vymenoval 2. júna 
2020 Františka Trstenského za farára v Kežmarku, dekana 
Kežmarského dekanátu a dekana - moderátora Podtatranských 
dekanátov (Kežmarok, Poprad a Spišský Štiavnik). 
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stalo sa

 E D I T O R I Á L E D I T O R I Á L období zohrala Kežmarská televízia, 
ktorá umožnila pre veriacich nášho 
mesta pravidelný prenos bohoslu-
žieb. Patrí im veľká vďaka! A hoci 
sme mali len možnosť duchovného 
svätého prijímania, predsa aj takýto 
spôsob liturgického života bol lepší 
ako len spomienky a filmy z archívu. 
Povzbudzovali nás hrdinské skutky 
mnohých ľudí, v Európe, ale aj tu 
u nás. Mnohí pri svojej službe blíž-
nym obetovali aj svoj život. Doposiaľ 
sme nezažili pôst, v ktorom by sme 
nemohli ísť na obrady či na svätú spo-
veď, až teraz... V tomto čase, po zvá-
žení nášho duchovného otca, sme sa 
rozhodli zase posunúť vydanie Cesty, 
kým bude príhodný čas. A ten čas je 
tu. Medzitým sa nazbieralo množ-
stvo nečakaných udalostí. V diecéze 
máme nového pomocného biskupa, 
ktorý na biskupský úrad odchádza 
z farnosti Kežmarok, a tak máme aj 
nového pána farára. A hoci sa zdalo, 

že birmovka či 1. sv. prijímania 
sa odkladajú na neurčito, už aj tie 
máme za sebou. Nakoniec je tém 
pre časopis toľko, že si z nich aj 
čosi odložíme na jeseň. 

Takže neskoro, ale predsa. 
S o to bohatším obsahom. A na 
záver ešte jedna vec, ktorá sa v de-
jinách farského časopisu ešte nikdy 
nestala - duchovný „dozor“ nad far-
ským časopisom a konkrétne týmto 
číslom majú dvaja kežmarskí farári. 
Tak im chceme vysloviť svoje Pán 
Boh zaplať a nech sa im obom darí 
na nových miestach. Vyprosujeme 
im hojnosť Božieho požehnania pre 
ich pôsobenie na nových postoch 
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 
Nielen s novým pánom farárom 
a dekanom Františkom Trstenským, 
ale veríme, že aj pán biskup Ján Ku-
boš sa ešte so svojím slovom objaví 
aj v našom farskom časopise.

Jana VÍZNEROVÁ

Ani uplynulý čas nedokáže zastaviť spomienky a slová vďaky za obetavú službu Cirkvi, 
farnosti i nám veriacim, za vzácneho človeka vsdp. Mons. Michala MAREKA, ktorého 

si Pán povolal na večný odpočinok dňa 27. 2. 1996.
Vo svojich modlitbách poprosme, aby dostal večnú odmenu za lásku, akou miloval, pracoval 

a žil, tak aby naplnil Božiu vôľu. Dňa 27. 8. 2020 si pripomenieme jeho nedožité jubileum 95 
rokov. Nemôžeme zabudnúť na jeho láskavú tvár počas pôsobenia v Kežmarku v rokoch 1973 
až 1989. Boli to ťažké roky sledovania ŠtB i predchádzajúceho väzenia. Prekrásna príroda jeho 
odpočinku v obci Haligovce je miestom pokoja, ktorý si zaslúžil za plodný a obetavý život 
kňaza. Počas svojho pôsobenia v našej farnosti zasial semeno nových kňazských povolaní. 
Za všetko mu patrí naša úcta a vďaka.                     O. T.

S vďakou a láskou spomíname

• Riadne zasadanie Hospodárskej rady farnosti sa 
konalo 10. júna 2020. Duchovný otec Ján Kuboš prítom-
ným predstavil nového kežmarského dekana Františka 
Trstenského, ktorý bol menovaný za kežmarského farára 
a dekana od 12. júna 2020. Keďže tohto roku sa majú konať 
voľby novej HR, nakoľko  naposledy sa konali v apríli 2015, 
bude ich už koordinovať nový kežmarský dekan. Voľby 
plánované na jar 2020, sa kvôli pandémii neuskutočnili 
a konať sa budú na jeseň 2020. Prítomným členom HR záro-
veň Ján Kuboš poďakoval za všetky služby a námahy, ktoré 
vložili do tejto služby pre farnosť. Vyslovil, že ak členovia 
HR a novej HR budú nápomocní kňazovi vo farnosti ako 
to bolo v jeho prípade, bude im vďačný, lebo roboty je vo 
farnosti dosť. Členom filiálnej časti HR z Malého Slavko-
va poďakoval za starostlivosť o chrám v Malom Slavkove, 
lebo chrám je na Božiu slávu. Duchovný otec Ján Kuboš 
oboznámil prítomných s finančnou situáciou farnosti. Po 
zasadnutí HR boli podpísané zápisnice ohľadom hnuteľ-
ného a nehnuteľného majetku farnosti prítomným doslu-
hujúcim a nastupujúcim kežmarským dekanom a farárom, 
popradským dekanom a tajomníčkou HR.

• Tohto roku boli zelektrifikované zvony (inštalované 
je elektrické ovládanie dvoch zvonov vo zvonici a „umierá-

 S TA L O  S A S TA L O  S A čika“ - zvonu umiestneného na veži baziliky). Ovládanie je 
zabezpečené zo sakristie cez ovládací panel alebo diaľko-
vým ovládačom v blízkosti ovládacieho panela, a tiež cez 
GSM signál cez smartfón aj z veľkej vzdialenosti. 

KONCOROČNÁ ŠTATISTIKA 2019
Sviatosť krstu:  184 osôb 
mužov  97  Kežmarok   116
žien  87  Malý Slavkov   14
 Stráne pod Tatrami   54 

Prvé sv. prijímanie:   220 osôb

Sviatosť birmovania:   143 birmovancov

Sviatosť manželstva:   72 sobášov 
 Kežmarok   58 
 Malý Slavkov   3 
 Stráne pod Tatrami  11

Pohreby:   112 pohrebov 
mužov  59 zaopatrených   75 
žien  53 nezaopatrených  37
 Kežmarok   93 
 Malý Slavkov   10
 Stráne pod Tatrami   9

Takéto niečo sme nezažili za 25 
rokov. V dejinách farského časo-

pisu sa nám ešte nestalo, žeby sme 
ročník začínali až koncom júna. Ale 
ešte oveľa viac vecí sa nikdy dopo-
siaľ nestalo... Prežili sme pandémiu 
a možno nejeden z nás aj prehod-
nocovanie a upratovanie vo svojom 
živote a jeho hodnotách.

Začiatkom roku sme už pripra-
vovali číslo k pôstnemu obdobiu, 
ale nakoniec padlo rozhodnutie, že 
ho vydáme až pred Veľkou nocou 
a zhrnieme v ňom všetko. Potom 
Európu zasiahol koronavírus. Slo-
vensko sa dostalo do núdzového 
stavu a prestali sa konať verejné 
bohoslužby. Takže náš duchovný 
život sa posunul do roviny súkrom-
nej. Povzbudenie sme mohli čerpať 
cez bohoslužby vysielané vďaka 
internetu. Veľkú úlohu v tomto 
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Hoci už uplynulo niekoľko mesiacov od posledných misií v našej farnosti, 
nedá mi, aby som to nevyjadrila.

V prvom rade by som sa chcela poďakovať všetkým misijným bratom, 
ktorí vykonávajú veľmi náročnú, zodpovednú a záslužnú prácu. Veľké 
Pán Boh zaplať pátrovi Michalovi Zamkovskému. Vďaka patrí aj môj-
mu spolužiakovi Jurajovi, ktorý pozval môjho manžela na prednášku 
pre mužov, ktorú viedol páter Michal. To bol veľký zlom v živote môj-
ho manžela. Prednáška ho veľmi oslovila, osvietil ho Duch Svätý, a tiež 
charizma a silná reč pátra Michala. Môj manžel sa následne asi po 55 
rokoch rozhodol ísť na spoveď, prijal sviatosť zmierenia a Eucharistiu.
No, nie je to skutočný zázrak? Kto silne verí, a modlí sa, zažije aj zázraky. 
Ja som prežívala najkrajšie vianočné sviatky a veľký pokoj na duši. Pán Boh 
zaplať za všetko.                                            Alžbeta B.

Misie robia zázraky

Aj keď ostávame ostražití, chceme 
všetci veriť tomu, že to najťažšie 

obdobie prežívané počas pandémie 
máme za sebou.

Myslím si, že pre väčšinu z nás toto 
obdobie bolo niečo nové, nepoznané, 
zvlášť keď nebol veľmi čas sa naň 
nejakým spôsobom pripraviť (ak sa 
vôbec dá na niečo také pripraviť). 
Počúvali sme o víruse, keď sa skôr 
ako u nás objavil v iných krajinách 
a zdalo sa nám to vzdialené na to, aby 
sme si mysleli, že by to dorazilo aj ku 
nám. Keď výskyt vírusu bol u nás na 
Slovensku oficiálne potvrdený, prvé, 
čo mi napadlo, bolo to známe zvolanie 
svätého pápeža Jána Pavla II.: „Pane, 
zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť 
tejto zeme!“ No a potom, o niekoľko 
dní neskôr, keď som sledovala teraj-
šieho pápeža Františka, ako vrúcne 
ale predovšetkým s vierou skoro 
osamotený na Námestí svätého 
Petra v Ríme úpenlivo odovzdáva 

Pandémia bola aj skúškou viery 
„kríž sveta“ (pandémiu) v modlitbe 
Ukrižovanému a v nádeji o vyprose-
nie pomoci Matke Božej, pochopila 
som, že tento príklad Svätého Otca 
treba nasledovať. Veď čo iné by 
kresťan mal robiť v takejto situácii 
(okrem konkrétnej pomoci ľuďom)? 
S vierou a nádejou prijať tento kríž 
a potom  modlitbou prosiť o pomoc, 
za všetkých tých, čo boli v prvej línii, 
za rozumné rozhodnutia politikov 
a odborníkov, za spasenie tých, ktorí 
ochoreniu podľahli. Toto bola teória, 
ako v duchu viery absolvovať obdobie 
pandémie. No musím priznať, že na-
priek odhodlaniu prišla aj kríza viery. 
Hlavne vtedy, keď počty nakazených 
a úmrtí rástli každým dňom, samo-
zrejme, nielen na Slovensku. Ale Pán 
Boh nás neopustil! Kňazi cez médiá 
povzbudzovali veriacich. A všetky 
tieto ich skutky aj vzájomná zomknu-
tosť ľudí posilňovali - verím, že nielen 
moju vieru. Hlavne vďaka Bohu, kňa-

zom, disciplinovanosti ľudí a pokoju 
od Ducha Svätého sme to aspoň na-
teraz zvládli. Myslím si, že ani časové 
obdobie, keď sme to všetko prežívali 
nebolo náhodné. Prakticky od pôstu 
až po niekoľko týždňov po Vzkriese-
ní. Toto obdobie som prirovnávala 
k dobe prvých kresťanov, ktorí väč-
šinou tajne a skryto, ale doslova žili 
z každého Kristovho slova, vzájomne 
sa podporovali a povzbudzovali. 

A potom, keď sme po uvoľnení 
opatrení mohli ísť do Božieho chrá-
mu, bolo to až dojemné. Keď po 
týždňoch prežitých v domácej cirkvi 
(akoby skrytej a tajnej) sme opäť ve-
rejne spoločne vyznávali vieru. Du-
chovné sväté prijímanie nahradila 
živá Eucharistia.

Obdobie pandémie nám všetkým 
iste poskytlo priestor a čas na prehod-
notenie životných priorít a hodnôt. 
Zistili sme aj, koľko toho nepotre-
bujeme... Avšak toto obdobie bolo aj 
skúškou našej viery. A do budúcich 
časov, keď nevieme, čo nás ešte čaká, 
je to nenahraditeľná skúsenosť.

Marcela BEŠENEJOVÁ

Každá strana Svätého Písma No-
vého zákona dýcha láskou k ľu-

ďom a pripomíname si ju slávením 
každej svätej omše. Aké vážne je to 
s Božou láskou voči ľuďom, môžeme 
vytušiť už v tajomstve, že sa Pán Je-
žiš stal pre nás človekom. 

Nebeský Otec sa nám daruje 
vo svojom Synovi, a to celkom po-
tichu, tajuplne, v skrytosti skrze 
Pannu Máriu. A rovnako skromné je 
aj uchádzanie sa Ježiša o srdcia naše 
– o srdcia ľudí pri Jeho ohlasovaní 
a pozývaní do Božieho kráľovstva. 
Vyvrcholením Jeho snaženia pre 
lásku Boha v srdciach ľudí je Jeho 
ochota vystúpiť na kríž spolu so zlo-
čincami. Z Jeho prebodnutého Srd-
ca prúdi na nás „živá voda“. V Jeho 

Láska Ježišovho Srdca nezotročuje, ale premieňa
otvorenom Srdci zjavuje svoje meno: 
„Ja som Boh, ktorý je tu pre vás, ja 
som tvoj Boh.“ Ježišovo prebodnu-
té Srdce, Jeho láska, ktorá bola pre 
nás zranená, sa pre nás môže stať 
cestou, ktorá nás bude všetkých 
viesť k nemu do cieľa – do Božie-
ho kráľovstva. Preto sa nebojme 
a zohnime svoje kolená pred týmto 
tajomstvom lásky, preukážme mu 
poslušnosť a zvelebujme ho. Lebo 
ak ho zaprieme, potom sme neslo-
bodní a márne si budeme nahová-
rať, že sme slobodní. Ten, ktorého 
uctievame, nie je niekto vzdialený. 
On sám sa pred nami sklonil, aby 
nám umýval nohy a nechal si pre-
bodnúť Srdce. Nášmu uctievaniu 
tak dodáva nádej a radosť, lebo sa 

klaniame pred tým, ktorý sa sám 
ponížil. Skláňame sa k láske, ktorá 
nezotročuje, ale premieňa.

Tak prosme Pána, aby nám daro-
val takéto poznanie lásky a takúto 
radosť. V spoločnosti, ktorá obdivu-
je zneužívanie moci, ktorá zvelebuje 
pôžitky a egoizmus, ktorá prijíma 
nespravodlivosť ako normálnu vec, 
ktorá ospravedlňuje nemorálnosť, 
v takej spoločnosti Ježišovo tiché 
a pokorné Srdce prináša nezmaza-
teľnú hodnotu tepla, lásky, nádeje 
i záujmu o druhého. 

Tak môžeme naozaj vrátiť ľud-
stvu lásku, ktorú stratilo a budeme 
stále cítiť Božiu blízkosť, aby nás 
posilňovala.                                       

Ľudka FEČKOVÁ

Nasledujúce číslo Cesty 
vydáme 13. septembra 
2020. Uzávierka pre prís-
pevky bude 4. septem-
bra. Tešíme sa na vaše 
články a obrázky.
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Ježiš im povedal: „Nechajte deti a ne-
bráňte im prichádzať ku mne, lebo 

takým patrí nebeské kráľovstvo“ (Mt 
19, 14).

Mám 19 rokov a ako správne 
dospelé a samostatné dievča som si 
išla v dave detí po piatkovej detskej 
svätej omši po tri nálepky. Všetky tri 
mali niečo spoločné: v ich obrázku sa 
skrývalo Svetlo sveta. 

Na prvej zastal pri nich (pastie-
roch) Pánov anjel a ožiarila ich Páno-
va sláva (Lk 2, 9). 

Na druhej ho Boh nad všetko 
povýšil a dal mu meno, ktoré je nad 
každé iné meno, aby sa na meno Ježiš 
zohlo každé koleno v nebi, na zemi 
i v podsvetí (Flp 2, 9 - 10). 

Na tretej hviezda, ktorú videli na 
východe, išla pred nimi (mudrcami), 
až sa zastavila nad miestom, kde bolo 
dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmier-
ne sa zaradovali (Mt 2, 9 - 10).

Keď som nastavila ruku s mierne 
zahanbeným úsmevom, pán dekan 
sa na mňa pekne usmial a s rados-
ťou mi podal nálepku. Nevravím, 
že presne o tomto hovorí verš „Ak 
sa neobrátite a nebudete ako deti, 
nevojdete do nebeského kráľovstva.“ 
(Mt 18, 3). Toto je možno môj spôsob, 

BUĎME AKO DETI
ako zachovať to detské vo mne. Áno, 
išla som si po nálepku, ale skrýva sa 
za tým oveľa viac. Podelila som sa 
s nimi s mojím priateľom. Zdieľala 
som ďalej Svetlo. Nálepku s menom 
Ježiš som si prilepila na miesto, kde 
ju uvidím a bude mi pripomínať že 
všetko môžem v tom, ktorý ma posil-
ňuje (Flp 4, 13) a že s pomocou svojho 
Boha hradby preskočím (Ž 18, 30). On 
je to svetlo, ktoré svieti vo tmách (Jn 
1, 5). Tmách hriechu, samoty, hnevu, 
neodpustenia, únavy, zaseknutosti, 
pokrytectva, rezignácie a mnoho ďal-
ších. Pamätajme, tma je len nedostatok 
svetla. A svetlo svieti vždy. Len my 
mu občas stojíme chrbtom a hľadíme 
do prázdneho tmavého hrobu. Stačí 
sa len otočiť za hlasom. Ako dieťa, 
keď ho volá rodič.

Nie sú to práve deti, ktoré sa nikdy 
na nič nehrajú a stopercentne žijú 
daný okamih, akoby nezáležalo na 
ničom inom? Nepremýšľajú nad dô-
sledkami svojich „činov“ po tom, ako 
urobia niečo zlé. Práve vtedy utekajú 
do náručia rodičov, vyhľadávajú ho 
a vydýchnu si až vtedy, keď sú v ňom 
a objímajú ich ruky. Hľadali ochranu 
a vedia, že tam ju nájdu. Už sa o tom 
presvedčili. 

Vidím v tom i nás, keď sa po spá-
chaní hriechov s dôverou utiekame 
k Bohu Otcovi v modlitbe a veríme, 
že nás obklopí svojou láskou a dá 
nám pocítiť svoje milosrdenstvo a lás-
ku, svoju ochranu. Ako rodič dieťaťu. 
Ale každé Božie dieťa sa musí o ver-
nosti svojho Otca presvedčiť. Preto 
sa nebojte žiadať od Boha veľké veci 
a „skúšať“ Ho. Lebo on je verný Boh. 
Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo 
seba samého zaprieť nemôže (2 Tim 2, 
13). Toto všetko potvrdzuje verš: Keď 
teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré 
dary svojim deťom, o čo skôr dá váš 
Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci 
tým, čo ho prosia (Mt 7, 11). Keď my 
hriešnici sa postavíme za svoje deti 
a milujeme ich, aj keď urobia niečo 
zlé, o čo viac nás musí milovať Boh? 

Ježiš je svetlom v našich tmách. 
Kríž nesymbolizuje iba hriech a smrť, 
ale aj víťazstvo nad nimi. On z hĺbky 
svojho milosrdenstva odpustí hrie-
chy. Tak nás Vychádzajúci z výsostí 
navštívi a zažiari tým, čo sedia v tme 
a v tôni smrti, a naše kroky upriami 
na cestu pokoja (Lk 1, 78 - 79).

Ako rodič, keď za rúčku vedie svo-
je dieťa po ceste (aj po krížik počas 
svätého prijímania).

Buďme detičkami, ktoré naťahu-
jú svoje rúčky k Ockovi a vedia, že 
s Ním im bude iba dobre.         Terka

Tohtoročná jar sa iste zapíše do 
histórie Cirkvi i celej spoločnos-

ti rôznymi prívlastkami. Zatvorené 
kostoly, školy, nemocnice a mnohé 
iné inštitúcie, všade prítomné rúška 
a dezinfekcia mali jedného spoloč-
ného menovateľa – infekčné ocho-
renie COVID-19. Napriek mnohým 
obmedzeniam zakvitli kvety i stro-
my, mnohé firmy i poľnohospodári 
pracovali celé dni na poliach, žiakov 
sme učili on-line metódami a naši 
duchovní otcovia tiež nespali. Keďže 
my, ľudia, poznávame iba čiastočne, 
konečný zmysel i ovocie tejto situácie 
nevieme objektívne zhodnotiť. Vďaka 
novým informačným technológiám 
sme sa počas týchto troch mesiacov 
mnoho naučili, lepšie povedané 
mohli naučiť a nechať sa i duchovne 
povzbudiť. Mnohí kňazi slúžili sväté 
omše využívajúc rôzne informačné 
kanály a sociálne siete. My veriaci 
sme aj cez túto službu mohli prežívať 
neprestajnú starostlivosť Boha Otca 
o svoje deti skrze pôsobenie Ducha 
Svätého. 

Chcem sa podeliť s obsahom 

Pôsobenie Ducha Svätého v našich životoch
jedného on-line povzbudenia, ktoré 
okrem štyroch aspektov pôsobenia 
Ducha Svätého obsahovalo aj mnoho 
otázok k osobnému zamysleniu. 

Prvým aspektom pôsobenia 
Božieho Ducha, ktorý zostúpil na 
prvotnú cirkev bol dar jednoty a po-
rozumenia. Pri vysvetlení druhého 
aspektu „premena charakteru člove-
ka“ porovnal autor uzavretie Starej 
zmluvy na Sinaji. Tu vyvolený Boží 
ľud dostal zmluvu na kamenných 
tabuliach (Ex 19 a 20) s opisom Turíc 
(Sk 2), keď Duch Svätý nevpisuje 
zákon do kamenných tabúľ, ale do 
sŕdc učeníkov, aby sa naplnili staro-
zákonné proroctvá, ktoré nám Boh 
dal cez proroka Ezechiela, Jeremiáša 
– že bude vpísaný zákon do nášho 
vnútra. Zákon vpísaný do srdca 
mení situáciu človeka – už ho neplní 
pretože musí, ale pretože chce. Tre-
tím aspektom je vyliatie Božej lásky 
do našich sŕdc. „Božia láska je rozliata 
v našich srdciach skrze Ducha Sväté-
ho, ktorého sme dostali“ (Rim 5, 5). 
Ak prichádza Duch Svätý do srdca 
človeka, ak zakúša Turíce vo svojom 

živote, odchádza strach z toho, že Boh 
sa naňho hnevá. Štvrtým aspektom 
je pôsobenie Ducha Svätého, ktorý 
chce v človekovi prebývať. On chce 
byť v nás doma. Apoštol Pavol hovo-
rí, že sme chrámom Ducha Svätého 
(1 Kor 6, 19 - 20). Ak je Duch Svätý 
u teba doma, vtedy je tvojim Tešite-
ľom, a vtedy preniká akúkoľvek tvoju 
opustenosť a samotu.

Na záver niekoľko otázok: Je 
v tvojom živote rozdelenie, hnev, 
neporozumenie, nejednota? Pros 
Ducha Svätého o dar porozumenia 
a jednoty. Kde ťa Božie prikázania 
zväzujú tak, že si ich otrokom? Pros 
Ducha Svätého, aby ti daroval svoj 
zákon hlboko so tvojho srdca, aby 
si mohol mať premenený charakter. 
Je v tvojom srdci veľa strachu, usta-
rostenosti? Je čas volať na Božieho 
Ducha, aby vylial do tvojho srdca 
Božiu lásku, aby si mohol nanovo za-
kúsiť, že si milovaný Boží syn/dcéra. 
Prežívaš opustenosť a samotu? Pros 
Ducha Svätého, aby u teba prebýval 
a bol tvojim Tešiteľom.

Ľ. PITOŇÁKOVÁ
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S farnosťou a jej veriacimi sa pán 
biskup Ján Kuboš rozlúčil na sviatok 
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 
11. júna 2020 pri sv. omši o 18.30 h. 
V ten večer pamätníci v duchu spo-
mínali na rozlúčky s kežmarskými 
farármi. S Michalom Marekom, keď 
oslabený chorobou požiadal po 16 
rokoch zo zdravotných dôvodov 
o preklad z Kežmarku, takže chvíľa 
rozlúčky nebola ľahká pre neho ani 
pre ľudí. Ján Maga sa ani nerozlúčil, 
lebo pre chorobu ho zdravotníci 
z fary vyniesli na nosidlách a už 
nikdy sa tu nevrátil, hoci následne 
pôsobil tiež v Spišskej Kapitule a vo 
Svite. S duchovným otcom Jakubom 
Grichom, ktorý za 26 rokov priam 
zrástol s Kežmarkom a lúčenie bolo 
ťažké aj pre neho, ako sa neskôr 
priznal. A teraz Ján Kuboš, ktorý sa 
už pomaly zžíval s naším spoločen-
stvom, keď prišlo pozvanie do vyššej 
služby v cirkevnej hierarchii. Každý 
z pánov farárov bol iný, pôsobil tu 
odlišný čas a vyoral tú svoju, kratšiu 
či dlhšiu duchovnú brázdu.

Široká spolupráca 
Vo štvrtok 11. júna sa teda konala 

rozlúčka s Jánom Kubošom. Medzi 
inými na ňu prišiel aj kežmarský 
evanjelický farár augsburského vy-
znania, dp. Roman Porubän a tlmo-

čil pozdrav aj od gréckokatolíckeho 
kňaza. Ekumenický rozmer – to je 
jedna z charakteristík pastorácie 
Jána Kuboša v Kežmarku, na ktorý 
poukázal R. Porubän. Že s ním „sa 
dalo spolupracovať na ekumenickej 
úrovní a tak sme sa mohli stretávať 
v tomto chráme na oslave Trojjedi-
ného Boha. Je mi tak trochu ľúto, že 
odchádzaš, ale sa teším z toho, že si 
bol povolaný do novej služby, ktorá 
je náročná a zodpovedná. Verím, že 
s Božou pomocou budeš aj túto služ-
bu zodpovedne niesť na svojich ple-
ciach. V biskupskej službe je dôležité, 
aby človek mal múdrosť, poznanie 
a rozvahu, ktorej zdrojom je sám Pán 
Boh," dodal pán farár.

Za mesto sa prišiel s dekanom 
J. Kubošom rozlúčiť aj primátor 
mesta Ján Ferenčák spolu s bývalým 
primátorom F. Grocholom. V mene 
Kežmarčanov mu poďakoval za 
čas, ktorý strávil v našom meste 
a ocenil aj jeho aktivitu v minulom 
roku osláv 750. výročia udelenia 
mestských práv, menovite to, že 
v bazilike mohli byť ekumenické 
služby Božie. Vyzdvihol, že počas 
pandémie nás povzbudzoval, za čo 
sme mu boli vďační. „Vždy zostane-
te v našich srdciach a budeme veľmi 
radi, ak sa k nám kedykoľvek vráti-
te,“ vyslovil prvý muž mesta. V novej 

službe otcovi biskupovi zaprial Božiu 
ochranu a požehnanie, aby si zacho-
val svoju dobrosrdečnosť a láskavosť 
aj na ďalšej ceste. Za veriacich spolu 
so slovami poďakovania odovzdali 
manželia Figlároví aj dar – umelec-
kú drevorezbu baziliky od majstra 
Barnáša.

„Všetkým spolu aj jednotlivo“
Ján Kuboš vyjadril túžbu, aby sa 

naše cirkvi – katolícka i evanjelická 
- naďalej zbližovali. Vyslovil tiež 
nádej, že „spolupráca s vedením 
mesta bude na vzájomné obohatenie 
a všeobecný úžitok. Keďže takýmto 
spôsobom, tam kde je dobrá komuni-
kácia, je veľký predpoklad, že bude aj 
communio, spoločenstvo, ktoré bude 
naozaj na osoh nielen života v meste, 
ale aj povzbudením pre celé Sloven-
sko alebo Európu.“

Vrelé poďakovanie adresoval tímu 
Kežmarskej televízie na čele s Otom 
Vojtičkom, ktorí počas pandémie 
zabezpečovali prenosy bohoslužieb. 
Tiež ich pozval pred oltár, na čo na-
sledoval dlhý potlesk ako poďakova-
nie za ich službu. „Vďaku vyjadrili aj 
mnohí tí, ktorí nie sú ani z Kežmar-
ku, ale aj z okolia a nielen blízkeho 
– keďže aj na faru, a tiež do KTV 
prišli poďakovania z rôznych kútov 
Slovenska, dokonca aj z Turecka, 
odkiaľ nás sledovali cez KTV, ktorú 
si možno pozrieť v internetovom vy-
sielaní,“ vysvetlil J. Kuboš. Inštalácia 
kamerového systému a prenosy sv. 
omší z baziliky patria tiež k ovociu 
jeho pôsobenia u nás, do dejín sa 
zapíše aj elektrifikovanie zvonov vo 
zvonici. Ján Kuboš ďalej poďakoval 
mnohým ďalším - vedeniu cirkev-
nej školy, pedagógom, aj zo strednej 
umeleckej školy, všetkým, ktorí po-
máhajú zveľaďovaniu liturgie. „Toto 
miesto je premodlené a je miestom, 
kde Pán Boh obdarúva mnohých, 
modlitby majú svoj duchovný osoh 
aj u tých, za ktorých sú prednáša-
né.“ Ďalej spevokolu, organistom, 
kostolníkom, tým, ktorí sa starajú 
o čistotu a výzdobu baziliky, hro-
bovej stráži („je to tiež unikát v ta-
komto priestore, že toto dedičstvo sa 
tu uchováva“), členom hospodárskej 
a pastoračnej rady farnosti, všetkým 
a každému. Na záver nás poprosil 
ešte o modlitbu: „Chcem poprosiť 
o duchovné sprevádzanie v modlitbe 
aj do ďalších dní, aby aj môj život bol 
Bohu na slávu, mne na spásu, vám na 
radosť a celému svetu na osoh.“

Z Kežmarku priamo na biskupský stolec
Netušili sme, že Kežmarok bude pre neho len krátkou zastávkou. A ako-

by čas rýchlejšie letel, odkedy kežmarský dekan a farár Ján Kuboš prišiel 
do našej farnosti a zrazu, po 3 rokoch, sa čas naplnil. Po jeho menovaní 
pápežom Františkom za pomocného biskupa Spišskej diecézy, odchádza 
z Kežmarku opäť do Spišskej Kapituly, tentokrát na biskupský úrad.
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Celkom atypicky – sobota 6. 6. 
2020 sa stala dňom, kedy vďaka 

sviatosti birmovania v našej farnosti 
pribudlo 110 dospelých kresťanov. Aj 
keď dlho nebolo jasné, ktorý termín 
nakoniec bude tým reálnym, stala sa 
ním slnečná júnová sobota.

Otec biskup Štefan Sečka zaví-
tal do našej farnosti, aby vyslúžil 

Pribudli dospelí kresťania
mladým kežmarským katolíkom 
túto sviatosť. Pritom ich povzbudil 
príhovorom, v ktorom poukázal na 
význam patróna v živote veriaceho 
človeka, veď birmovanci si tiež vy-
brali toho svojho patróna pre ďalší ži-
vot. Ako zdôraznil kazateľ, v Cirkvi 
je spoločenstvo svätých, ktorí nás 
sprevádzajú celým životom a sú pre 

V DECEMBRI 2019 AŽ MÁJI 2020

Mysl ime na n ich  v  mod l i t  bách!

Far ská kro ni kaFar ská kro ni kaFar ská kro ni ka

Prijali krst:
Mia Mária Görföl, Jozef Rušin, 

Viktória Valenčíková, Laura Ná-
halková, Sára Náhalková, Mária 
Faltínová, Timea Badžová, Natália 
Oračková, Vanesa Badžová, Boris 
Mirga, Jasmína Bačová, Anna 
Mária Bočáková, Patrik Bačo, Ján 
Bizub, Alexej Zubal, Ema Hudáko-
vá, Šimon Kaprál, Adam Polaček, 
Dayana Lucia Lauf, Milica Mária 
Čarnogurská, Martin Firment; 
Laura Firmentová; Adam Gábor; 
Olívia Galliková; Alžbeta Szó-
rádová; Mária Szórádová; Milan 
Dunka; Michaela Dunková; Peter 
Kilian; Matúš Kubala; Nikola 
Oračková;  Amália Suchá; Oskar 
Štancel; Bruno Slodičák.; Roman 
Minařík; Simoneta Senderáková; 
Juliana Mária Barteková; Félix 
Rams; Emily Petrová; Olívia 
Lešundáková; Natália Pištová; 
Peter Moško; Filip Kažmír; Marek 
Stračák; Michal Kolesár; Sofia Pišto-
vá; Ella Gallyová; Tatiana Režnická; 

Dominik Režnický; Rebeka Oračková; 
René Oračko; Liliana Mária Badžová; 
Tomáš Mišalko; Nela Mikolajčíková; 
Timotej Bator; Matej Fraštia; Jakub 
Fraštia; Jakub Dlugoš.

 
Zosobášili sa:
Martin Závacký a Kamila Imricho-

vá, Peter Vitikač – Martina Tlachová; 
Martin Firment – Zuzana Randusová; 
Tomáš Bruk – Radka Obercianová; 
Michal Kolcún – Michaela Vojtičková; 
Marián Kovalčík – Afrodita Aliji, Ma-
rián Wikarski – Radka Šutorová; Mi-
roslav Potočný – Nikola Starinská.

Boli pochovaní:
Viera Vnenčáková (66), Marián 

Kalafut (61), Margita Blašková (86), 
Gejza Jakša (90), Ľubomír Rataj (62), 
Alojz Strišovský (73), František Bre-
žina (67), Viliam Dlugoš (73), Žofia 
Pohorelská (95), Štefan Mirga (56), 
Mária Trefášová (87), Jozef Lichots 
(65), Štefan Kromka (83), Pavol Gon-
dek (65), Ingrid Tomleinová (49), Igor 

Lizak (17), Štefánia Švedová (89), 
Anna Vilčeková (55), Ján Skupin 
(87), Žofia Kredatusová (76), Peter 
Barnáš (41), Mária Pichlíková (85), 
Margita Garstková (87), Margita 
Novotná (94); Milan Vaclav (77); 
Anna Andrášová (89); Anna Voj-
čeková (68); Ladislav Zavacký (59); 
Eduard Zemančík (81); Štefan Jucha 
(75); Lýdia Kovalíková (76); Eduard 
Mašlonka (85); Štefan Kočiš (86); 
Vladimír Pišta (55); Ján Kmetek (81), 
Bronislaw Chorogwicki (74); Anna 
Vernarská (96); Dalibor Čonka (2); 
Štefan Grinvalský (63); Jaroslav Ma-
jiroš (61); Štefan Maniak (72); Pavla 
Štupáková (89); Veronika Horva-
tovičová (64); Emília Kriššáková 
(78); Peter Dinda (64); Veronika 
Skupinová (28); Veronika Klusová 
(72), Božena Plhošová (76); Štefan 
Grich (69); Emil Hoffmann (80); 
Anna Polomčáková (65); Helena 
Michaličková (86); Anna Votočko-
vá (84); Ladislav Gábor (64); Helena 
Froncová (91); Vincent Timko (81), 
Viera Majerčáková (67); Karol Podo-
linský (70); Šimon Čižik (83); Emília 
Pompová (69); Ladislav Sebeš (64); 
Alexander Klempár (71); Ľudmila 
Kažmírová (62); Raisa Šterbáková 
(79).

nás dobrodením. „Patrón je naozaj 
môj spolupracovník, môj pomocník,“ 
zdôraznil spišský biskup.

Ako zhodnotil kežmarský dekan 
Ján Kuboš, hoci spočiatku intenzívna 
príprava bola prerušená pandémiou 
a v závere bola redukovaná, veríme, 
že naši mladí túto sviatosť prijali du-
chovne naladení a že Duch Svätý ich 
naďalej a zjavne bude sprevádzať ich 
životmi vo svete, kde byť človekom 
veriacim v Boha nie je ľahké.        

Vo farnosti už niekoľko rokov 
usporadúvame v pôste farskú 

zbierku. Cieľom je jej výťažkom 
podporiť tých medzi nami, ktorí sú 
nejakým spôsobom núdzni. Stále je 
medzi nami dosť rodín, ktoré poteší 
naša pomoc. Tento rok bol ale iný.

 Sotva sa rozbehol vlak pôstneho 
obdobia, celú situáciu v spoločnosti - 
a to aj v oblasti náboženského života 
- zmenila nová choroba – COVID-
19. Mnoho dverí sa zavrelo, medzi 
nimi aj tie kostolné. Hoci chrám bol 

Na núdznych sme mysleli aj počas pandémie
k dispozícii pre modlitby, ale nie pre 
verejné bohoslužby. Zbierku sme síce 
v Popolcovú stredu začali, ale nakoľ-
ko sa realizuje v priestoroch baziliky, 
aj organizátori predpokladali, že pri 
tom všetkom, čo sa u nás i v celom 
svete deje, sa na zbierku zabudne. 
Tiež mnohí pocítili aj úbytok vo svo-
jich vlastných finančných rozpočtoch. 
Aké bolo naše prekvapenie, keď sme 
krátko pred Veľkou nocou zistili, že 
dobré duše medzi nami na zbierku 
nezabudli a nakoniec sa napriek 

všetkým okolnostiam vyzbieralo 
úctyhodných 760 eur. Naši duchov-
ní otcovia nám tohto roku pomohli 
s roznáškou príspevkov medzi ľudí, 
takže nakoniec sa milodary dobrých 
ľudí dostali tam, kam boli adresova-
né. Darcom aj zapojeným osobám 
ešte raz vyslovujeme srdečné Pán 
Boh zaplať a veríme, že aj táto ak-
tivita sa pridala k množstvu iných 
dobrých skutkov, ktorými rezono-
valo Slovensko počas jari 2020. 

Jana VÍZNEROVÁ
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Rok Božieho slo-
va – čo má a môže 
tento rok zmeniť 
v živote veriaceho 
človeka?
- Rok Božieho slova 

je výbornou príleži-
tosťou znovu nájsť 
vzťah ku Svätému 
Písmu. Dnes sa málo 
číta, sme vystavení 
veľkému množstvu 
podnetov, a to nás 
môže viesť k povrch-
nosti. Venovať svoj 
čas Božiemu slovu vedie opačným 
smerom. Znamená sústrediť sa na 
naň, premýšľať o texte a najmä vidieť 
v ňom posolstvo pre nás. Rok Božie-
ho slova nás môže priviesť k hlb-
šiemu prežívaniu vlastného života 
v konfrontácii s Božím slovom.

Kto dal podnet k prežívaniu 
tohto tematického obdobia? 
- Kardinál A. L. Tagle, ktorý sa len 

nedávno stal prefektom Kongregácie 
pre evanjelizáciu národov a je záro-
veň prezidentom Katolíckej biblickej 
federácie, sa obrátil na biskupské 
konferencie s návrhom vyhlásiť pri 
príležitosti 1600. výročia smrti sv. 

Znovu nájsť vzťah k Svätému Písmu
K hlbšiemu prežívaniu Roku Božieho Slova (slávime ho od 1. advent-

nej nedele do sviatku sv. Hieronyma, teda 30. septembra 2020) biskupi 
Slovenska pozvali v pastierskom liste, ktorý sa čítal v kostoloch vlani 
na začiatku adventu. Či tento Rok môže niečo zmeniť v ľudskom živote 
alebo ako ho prežívajú samotní kňazi – na to sme sa opýtali nám dobre 
známeho kňaza a nášho bývalého pána kaplána Antona ZIOLKOVSKÉ-
HO. Má k téme obzvlášť blízko aj z dôvodu, že t. č. pôsobí ako riaditeľ 
Katolíckeho biblického diela. To zase na Slovensku založil náš bývalý 
duchovný otec Mons. Ján Maga.

Hieronyma Rok Bo-
žieho slova. Zároveň 
Svätý Otec František 
vydal práve na jeho 
liturgickú spomien-
ku, 30. 9. 2019 motu 
proprio, v ktorom 
ustanovil pre celú 
Cirkev Nedeľu Bo-
žieho slova (tretia 
nedeľa v období 
cez rok). Konfe-
rencia biskupov 
Slovenska podnet 
kardinála Tagleho 

prijala, a teda na Slovensku sme 
začali tento rok sláviť na Prvú ad-
ventnú nedeľu a zakončíme ho 30. 
septembra, na liturgickú spomienku 
sv. Hieronyma.

K čomu konkrétnemu by mala 
výzva Roku Božieho slova v ži-
vote veriaceho človeka viesť?
- Myslím, že Rok Božieho slova 

by nás mal viesť najmä k tomu, aby 
sme boli častejšie s ním v kontakte. 
Počúvame ho v liturgii slova pri 
svätej omši. Bolo by však veľkým 
prínosom, keby sme nadobudli hlb-
šie vedomie, že cez Božie slovo k nám 
osobne hovorí Kristus. Sväté Písmo 

nám skutočne ponúka odpovede na 
naše životné situácie.

Čo by nám, veriacim, mohlo po-
môcť hlbšie prežiť tento čas?
- Všetkým odporúčam, aby sme si 

vytvorili dobrý zvyk denne čítať Svä-
té Písmo. Dnes už existujú systema-
tické plány, vďaka ktorým je možné 
prečítať Bibliu za jeden rok. A úplne 
ideálne by bolo, ak by sa nám poda-
rilo každý deň modliť sa a rozjímať 
nad textom Svätého Písma, najlepšie 
nad slovami, ktoré v ten deň zaznejú 
pri svätej omši.

Prináša aj vám kňazom Rok 
Božieho slova nejakú konkrétnu 
výzvu do života – či už osobného 
alebo ako kazateľov?
- Určite áno. Byť kňazom je po-

slanie, v ktorom slúžime Božiemu 
ľudu. Jeho realizácia nie je možná 
bez stáleho úsilia o osobnú svätosť. 
Máme svoje slabosti, tiež s nimi zá-
pasíme, rovnako si musíme každý 
deň obnovovať svoj úmysel žiť pre 
Krista. Božie slovo je preto pre nás, 
kňazov, neodmysliteľnou pomôckou. 
Denne ho čítame v breviári, denne sa 
pripravujeme na kázne, ale nie sme 
nad ním. My mu len slúžime, aby sa 
ukázalo v celej kráse. A toto Slovo sa 
každého kňaza hlboko dotýka, ako 
každého človeka. Aj my potrebujeme 
povzbudenie, nádej, zatiahnuť na hl-
binu, aby sme boli horlivejší v službe, 
v úsilí o posväcovanie Božieho ľudu 
a o vlastnú svätosť.

Napadajú vám nejaké podnety, 
ako vďaka Božiemu slovu hlbšie 
prežiť čas liturgického roka?
- Napríklad v pôste, ale aj v bež-

ných dňoch, sa môžeme zriekať do-
volených materiálnych dobier a tento 
čas využiť na hlbšie prežívanie života 
s Pánom. Prvými prostriedkami sú 
určite sviatosti, najmä Eucharistia 
a modlitba. Každá časť roka je urči-
te časom, v ktorom môžeme častejšie 
siahnuť po Svätom Písme. Chcem po-
vzbudiť rodiny, aby si z neho aspoň 
v niektoré dni týždňa čítali spoločne. 
Rovnako je to čas, kedy sa aj vo far-
nostiach môže v kostole čítať Sväté 
Písmo nahlas na pokračovanie. Je 
to spôsob, ako pri jeho čítaní zapojiť 
všetky spoločenstvá, vekové kate-
górie, deti a mládež, rodiny, školy, 
miestne autority. Takto môžeme spo-
ločne ukázať, že Biblia je skutočnou 
knihou života pre každého z nás.

Katolícke Biblické dielo (KBD)
KBD bolo zriadené Konferenciou biskupov Slovenska v marci 1993 a 17. januára 

2002 bolo zaevidované na Ministerstve kultúry ako samostatný právny subjekt 
s právnou subjektivitou odvodenou od Rímskokatolíckej cirkvi. KBD zastupuje 
KBS ako riadneho člena Katolíckej biblickej fedarácia (KBF), ktorá je organizáciou 
s celosvetovým pôsobením so sídlom v Sankt Ottilien. Prvým riaditeľom KBD bol 
Mons. Ján Maga, ktorý ho viedol od jeho založenia až do svojej smrti 2. 1. 1996. 
V roku 1996 nastúpil do vedenia KBD prof. ThLic. Jozef Leščinský, PhD., po 
ňom prof. ThLic. Anton Tyrol, PhD., následne ThLic. Peter Nákačka, ďalej ThLic. 
Iveta Fides Strenková, PhD. a od 3. októbra 2019 je riaditeľom KBD ThLic. Anton 
Ziolkovský, PhD. Od začiatku činnosti KBD bol jeho sídlom Svit, a to až do roku 
2012, kedy sa KBD presťahovalo do Ružomberka.

Poslaním KBD je rozvíjať a napomáhať biblický apoštolát a biblickú pastoráciu 
na Slovensku. Vedenie KBD sa usiluje citlivo reagovať na znaky čias a rozvíjať bib-
lický apoštolát všetkými možnými prostriedkami, ktoré sú dobré a užitočné. KBD 
vydáva priemerne 3 - 4 knižné publikácie ročne, organizuje prednášky pre rôzne 
cieľové skupiny, výstavy, biblické krúžky, vystúpenia v médiách a pod.
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V sobotu 11. januára o 10. hodine 
sa konala v Bazilike sv. Kríža 

v Kežmarku sv. omša pri príležitosti 
výročia narodenia kňaza Jána Čarno-
gurského (1904 - 1938). 

Hlavným celebrantom liturgie 
bol Anton Ziolkovský. Východis-
kom kázne bolo evanjelium zo so-
boty: malomocný prosil Ježiša, že 
ho môže očistiť, ak chce. A Ježiš ho 
uzdravil! Zdá sa, že kazateľ chápe 
modlitby a asketický život kňaza 
Čarnogurského ako podobnú pros-
bu Ježišovi, ako proces duchovného 
a morálneho očisťovania a vôbec 
ako proces „pripodobňovania sa 
svojmu Majstrovi, Ježišovi Kristo-
vi”. Toto je - podľa Ziolkovského 
- hlavný duchovný odkaz kňaza 

Spomínali sme na Jána Čarnogurského 

K napísaniu tejto úvahy ma podnietila kázeň z Rádia 
Lumen, kde kazateľ z väčšieho mesta okrem iného 

povedal, že dostali žiadosť na farský úrad, aby prestali 
zvoniť zvony. Že ľudí rušia.

Keď som nad tým začala premýšľať, spomenula som 
si na krásne zážitky z detstva. Moji starí rodičia gaz-
dovali, a keď sme boli spolu na poli a začali na obed 
zvoniť zvony, všetci prerušili prácu, chlapi zložili čiapky 
z hlavy, otočili sa smerom ku kostolu a modlili sa Anjel 
Pána. Potom pokojne pokračovali v práci. Ak sme práve 
neboli na poli a robilo sa čokoľvek v dome, starí rodičia 
i všetci, čo boli v dome, vyšli na ulicu, otočili sa smerom 
ku kostolu a spolu sa pomodlili. Z každého domu bol na 
ulici niekto. Susedia si potom vymenili zopár viet, čo 
robia, ako sa majú a potom išiel každý po svojom. Druhá 
moja babička mala nad vchodovými dverami klasický 
zvonček a keď sa dvere otvorili, zvonček zazvonil. Do-
dnes si to pamätám. 

Vždy mi je príjemné, keď kráčam mestom a zvonia 
zvony. Akoby tá chvíľa bola prepojením neba so zemou. 
Čím som bližšie k zvonici, hlahol zvonov preniká celé telo 
jemným chvením. Úplne nezávisle na mojom rozmýšľaní 

ZVONY, ZVOŇTE!
sa mi do uší dostala informácia z jednej relácie, že vibrá-
cia zvonov priaznivo pôsobí na zdravie, že dokonca ničí 
mikroorganizmy. Ľudia bývajúci v blízkosti zvoníc sú vraj 
zdravší. Dočítala som sa, že na Slovensku „zvoníme“ už 
deväť storočí a že zvony živých volajú, mŕtvych oplakávajú 
a blesky lámu. Najsilnejšie je pre mňa zvonenie zvonov 
počas vigílie Vzkriesenia – to preniká celým telom. Veľa 
kresťanských zvonov má mená. Starostka z blízkej obce mi 
nedávno hovorila, že ich zvon bol veľmi vzácny, je umiest-
nený v kampagnologickom múzeu a veriaci si urobili púť, 
aby mohli navštíviť a pozrieť „svoj zvon“.

Nenechajme si zobrať zvonenie. Nech nás zvony zo-
búdzajú „zo spánku“ a pomáhajú viac myslieť na Toho, 
ktorý nám dal všetko!

„Môj Pane, chcem byť zvonom, ale mám neistý hlások. 
Chcem byť zvonom, ale mám strach visieť vo výške a pustiť 
„svoje zdanlivo isté“ a závisieť len na Tebe, túžim Ti viac dô-
verovať. Chcem byť zvonom, ale moje srdce búcha ustrašene 
a ja sa bojím bolesti, ktorá môže prísť. Buď ty zvonom vo mne.“ 
(z článku k jednaniu Kodaňskej konferencie o klíme a k výzve 
kresťanským cirkvám, aby v konkrétny čas rozozvučali zvo-
ny).                                             Drahomíra JURÁŠKOVÁ

tvrdí Ziolkovský a dodáva, že „na 
jeho príklade vidíme, že modlitba 
a askéza sú istou cestou k Ježišovi”. 
Jeho život, hoci zomrel mladý, chápe 
ako zmysluplný, že nemá pocit, žeby 
niečo zanedbal alebo zameškal, že 
v jeho živote cítime také naplnenie, 
že ho rozpoznávame aj po desaťro-
čiach v živote tohto kňaza. A kázeň 
končí slovami: „Máme nádej, že tak, 
ako obdivujeme život tohto kňaza 
a v súkromnej modlitbe ho prosíme 
o orodovanie, jedného dňa ho bude-
me uctievať na oltároch celej Cirkvi”. 
V kázni nezabudol pripomenúť, že 
duchovným vzorom kňaza Jána 
Čarnogurského bol sv. František 
Assiský. 

Spracované podľa Jána DUDU
Snímky: Anton Vízner

Jána Čarnogurského. Tento du-
chovný odkaz je aktuálny aj dnes, 



• Aj tento rok sme sa zapojili do 
koledovania Dobrej noviny a to už 
po 25-krát. Tešíme sa, že sa ešte vždy 
nájdu deti, ktoré chcú pomôcť iným 
deťom a obetujú svoj čas, pohodlie 
i únavu z chodenia. Požehnanie na 
koledovanie nám na konci sv. omše 
na sviatok sv. Štefana dal pán dekan 
Ján Kuboš. Vyzbierala sa krásna suma 
2 180 €, ktorú sme zaslali na účet DN. 
Všetkým darcom vyslovujeme srdeč-
nú vďaku a vyprosujeme im Božie 
požehnanie.

• V nedeľu Božieho slova 26. 1. 
2020 sa pri sv. omši slávnostne 
niesol Evanjeliár a bol uložený na 
viditeľné miesto, aby sa vyzdvihla 
jeho dôležitosť. Pán kaplán Martin 
Kováč, v homílii povzbudil všetkých 
k pravidelnejšiemu čítaniu Svätého 
Písma, aby sme vedeli potom aj 
podľa neho žiť.

• V piatok 10. 2. 2020 o 17.00 hod. 
prišiel k nám na pozvanie obce 
slúžiť svätú omšu p. farár Maroš 
Kuffa. V kázni sa dotkol autentic-
kosti života podľa Krista aj v týchto 
našich časoch. Každý pokrstený má 
byť zodpovedný za to, ako žije a čo 
prináša i odovzdáva. 

• Štvrtkové adorácie sú naším 
balzamom na dušu. Naposledy, 
keďže máme Rok Božieho slova, 
sme viac pracovali s vybratým tex-
tom Sv. Písma a v tichosti nad ním 
meditovali.

• Tak ako po celom svete, aj u nás 
sa zastavili od 10. 3. 2020 pre COVID-
19 všetky aktivity spojené s kosto-
lom a prešli sme na pozeranie, či 
počúvanie svätých omší cez rozhlas 
a televíziu. Bolo to náročné obdobie 
i taká malá skúška, ako duchovne žiť 

Zo života Zo života 
v Malom Slavkovev Malom Slavkove

bez Eucharistie. Pre mnohých z nás 
asi najťažšie a najsmutnejšie bolo celé 
Trojdnie a Veľkonočná nedeľa, kedy 
k úplnej radosti nám veľmi chýbali 
sviatosť zmierenia a prijímanie Pá-
novho tela. Malým plusom v tejto 
situácii bolo, že sme sa nemuseli ni-
kam ponáhľať a videli sme sväté omše 
nielen z našej baziliky, ale i z iných 
chrámov a za jeden deň sme si ich 
pozreli aj viacero. Keď prišlo prvé 
uvoľnenie, niektorí mali ešte obavy, 
aké to bude, čo je pochopiteľné, a tak 
ostali radšej pre istotu doma. Mnohí 
sme sa však potešili a v piatok  9. mája 
sme sa konečne po dvoch mesiacoch 
stretli v kostole na svätej omši, aj keď 
v obmedzenom režime. Našej filiál-
ky sa ujal pán kaplán Martin Kováč 
a pre nedeľu nám pridali sväté omše, 
z jednej na štyri. Prvú sme mávali 
v sobotu večer o 18.00 a ďalšie tri 
v nedeľu o 7.30, 9.00 a 10.30. Na každú 
sv. omšu do nášho kostola mohlo prísť 
len 50 veriacich, tak nám pán kaplán 
rozdelil omše podľa ulíc a striedali 
sme sa po týždni, a takto až do 7. 
júna. Po ďalšom uvoľnení sa to zre-
dukovalo na dve nedeľné sv. omše. Za 
túto veľkú službu a nekonečnú obetu 
kňazov, všetkým patrí naša srdečná 
a úprimná vďaka.

• V nedeľu 31. 5. 2020, na sviatok 
zoslania Ducha Svätého sme mali 
slávnosť 1. svätého prijímania, kde 
po prvýkrát prijalo Eucharistiu 12 
detí.  Deti sedeli v lavičkách pri 
svojich rodičoch a krstných rodi-
čoch. Bolo to trochu iné, ako po iné 
roky, ale pekné v tom, že za každým 
dieťaťom išli na prijímanie, tí ktorí 
mu dali život a tí, ktorí sľubovali pri 
krste, že budú rodičom pomáhať pri 
náboženskej výchove ich dieťaťa. Pán 
kaplán Martin sa v homílii prihovoril 
deťom i nám všetkým, aby sme často 
prijímali Krista, lebo len tak sa mô-

žeme meniť a byť lepšími. Povedal 
im, že na pamiatku tohto vzácneho 
okamihu dostanú obrázok poslednej 
večere, kde Pán Ježiš rozdáva apošto-
lom chlieb, no jeden apoštol menom 
Judáš, ktorý je vyobrazený s meš-
com, sa rozhodol od neho odísť. Dal 
prednosť peniazom – hriechu, pred 
priateľstvom s ním. Poprosil ich, 
aby sa mu nepodobali, ale usilovali 
sa byť blízko pri ňom a nebáli sa ani 
prichádzať na svätú spoveď, keď 
urobia niečo zlé. Po prijímaní mali 
deti biely týždeň, kedy boli u nás sv. 
omše okrem stredy každý deň, a tak 
si mohli v pekných bielych šatách 
predĺžiť túto slávnosť a prijímať 
Krista do svojho srdiečka.

• Utorok 9. 6. 2020 bol pre našu 
filiál ku iným, výnimočným, keďže 
sme sa pri večernej sv. omši lúčili s pá-
nom dekanom, novým pomocným 
biskupom Jánom Kubošom. V prí-
hovore nás povzbudil, aby sme často 
oslavovali Boha, celý náš život nech 
je jeho oslavou. Máme žiť ako deti 
svetla a prinášať ovocie tohto svetla 
– dobrotu, spravodlivosť a pravdu. 
Veď načo je človeku nezažatá svieca. 
Keď otvoríme srdce pre Ježiša, on nás 
zapáli svetlom svojej lásky a touto lás-
kou môžeme zmeniť nielen seba, ale 
aj naše okolie. Na konci sv. omše sme 
mu poďakovali za to, že bol pre nás 
dobrým a starostlivým otcom, ktorý 
dbá o duchovný rast svojich veriacich. 
Naďalej ho chceme sprevádzať svoji-
mi modlitbami a prajeme mu, aby aj 
nový úrad zastával verne, s láskou 
a oddanosťou Bohu, trpezlivosťou 
a spravodlivosťou voči tým, ktorí sú 
mu zverení.

• Na sviatok Božieho Tela sme po 
druhej sv. omši o 18.00 h, mali Eucha-
ristickú procesiu okolo kostola, keďže 
nám počasie práve prialo a nepršalo. 

Anka KLEINOVÁ
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• Účinkujúci z jasličkovej pobožnosti v Malom Slavkove. • „Oltáriky" na sviatok Božieho Tela. 



Dňa 15. 2. 2020 sa po dvanásty-
krát stretli rodinky rôznych 

generácií na fašiangovom a záro-
veň valentínskom plese v ZŠ s MŠ 
sv. Kríža. 

Ples sa začal svätou omšou v škol-
skej kaplnke, ktorú odslúžil p. kap-
lán Šimon Bocko. Po nej sa všetci 
zúčastnení presunuli do školskej 

Rodiny sa opäť stretli na plese

Tak, ako už býva zvykom vo fašian-
govom období organizovať plesy 

a karnevaly, tak aj v našej farnosti 
sa už po tretíkrát konal Karneval 
svätých a biblických postáv, ktorý 
sa uskutočnil v priestoroch bývalej 
Charity. 

Deti z farských stretiek a deti, kto-
ré sa zapojili do jubilejného 25. roč-
níka Dobrej noviny a pomohli tým 
vyzbierať finančné prostiedky pre 
chudobných v Turkane prišli v rôz-
nych maskách či už to boli anjeli, 
kráľ Gašpar, sv. Brigita, bl. Anka Ko-
lesárova, Lótova žena, sv. Chiara Luce 
Badano, sv. Filoména, Rút a Noemi, 

Matka Tereza, pastier, Panna Mária 
s oslíkom, Dominik Savio, vojaci... 
a dokonca prvý rok sme mali aj 
masku samotného Pána Ježiša, ktorá 
bola originálna. Sestrička Vojtecha 
na začiatku privítala deti, poďako-
vala účastníkom, ktorí sa zapojili do 
Dobrej noviny a po príhovore sme 
sa spoločne začali zabávať. Program 
bol bohatý - pripravili sme si pre deti 
zábavné hry, po ktorých dostali víťazi 
zaslúženú odmenu za vytrvalosť a od-
vahu. No nechýbal ani belgický tanec, 
ktorý sme si zopakovali z minulého 
roku a spoločne to naučili tých, ktorí 
to nevedeli. Počas hier a tancov si 

Fašiangy deťom spestril karneval

jedálne, kde sa už konala samotná 
zábava. Na svoje si prišli aj všetky 
detičky, ktoré sa dosýta vytancova-
li a každé z nich získalo tombolovú 
cenu v podobe rôznych hračiek. 
Skvelú zábavu spestrilo aj krásne 
vystúpenie folklórneho súboru Go-
ralik. Ďakujeme nášmu Nebeskému 
Otcovi za požehnaný čas naplnený 

pokojom a radosťou, p. kaplánovi za 
sv. omšu, p. riaditeľovi za poskyt-
nutie priestorov, sponzorom, ktorí 
spôsobili radosť nielen deťom, ale 
aj dospelým, a v neposlednom rade 
všetkým, ktorí sa obetovali pri or-
ganizácii a príprave plesu. 

Janka PETRULÁKOVÁ
Snímka: Slavomír Petrulák

deti pochutnávali na dobrotách od 
svojich rodičov a výbornom pečive 
z pekárne Inštitútu Krista Veľkňaza 
zo Žakoviec, ktoré s ochotou daro-
vala Ľudmila Víznerová. Tento rok 
nechýbala ani tombola, všetky deti, 
ktoré sa zúčastnili karnevalu vyhrali 
zaujímavé vecné ceny a darčeky. Ďa-
kujeme pánovi dekanovi za poskyt-
nutie priestorov, Združeniu Domov 
Kežmarok za sponzorský príspevok. 
A samozrejme, patrí veľká vďaka ses-
tre Vojteche za pomoc pri organizácii 
karnevalu. 
Organizátorky Ľudka SEDLÁKOVÁ 

a Zuzka MAŇAKOVÁ
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Brány našej materskej školy sv. Kríža v Kežmarku sme 
opäť otvorili v stredu 12. februára 2020 v dopoludňaj-

ších hodinách. V tento deň sme s očakávaním privítali rodi-
čov s budúcimi škôlkármi, ktorí sa s radosťou mohli zapojiť 
do nášho kolektívu. Niektorí veselo a smelo, no niektorí 
s malou dušičkou hľadali istotu u mamičky či otca. Rodičia 
si mohli prezrieť areál našej materskej školy, navštíviť každú 
triedu, aj sa dozvedieť, ako ubieha deň u nás. Učiteľky sa 
na tento deň pripravovali a nesmierne sa tešili na novú 
návštevu. Pre deti boli pripravené rôzne aktivity vedené 
učiteľkami každej triedy. Ak boli detičky smelé, pripájali sa 
do týchto aktivít. Rodičia sa dozvedeli informácie o našej 
materskej škole, aj o jej fungovaní. Taktiež ako po minulé 
roky, tak aj tento rok nás navštívilo kopec detičiek s rodičmi. 
Dúfame, že sa im návšteva našej materskej školy páčila. 
Zároveň sa im chceme poďakovať, že si našli čas a navštívili 
našu materskú školu. Dúfame, že sa v hojnom počte stretne-
me zase o rok.                                   Monika KRULLOVÁ

Deň otvorených dverí 
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• Marek Derner, 10 rokov• Rebeka Sokáčová, 6 rokov

• Veronika Sokáčová, 8 rokov

• Veronika Ondušová, 8 rokov • Hľadanie ženy pre Izáka.                        Michaela Dlugošová, 6 rokov

• Lukáš Kočemba, 7 rokov

• Jasmin Kriššáková, 8 rokov • Ninka Šoltésová, 8 rokov
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