
„Pánovo povolanie nie je Božím zásahom do našej slobody; nie je to „klietka“ 
alebo bremeno, ktoré je nám uložené. Je to skôr láskyplná iniciatíva, ktorou 
nám Boh ide v ústrety a pozýva nás, aby sme sa zapojili do veľkého projektu, 
na ktorom chce, aby sme sa podieľali. Otvára pred nami horizont šíreho 
mora a hojného rybolovu. Ak nám niekedy umožní zažiť „zázračný rybolov“, 
je to preto, aby sme mohli odhaliť, že každý z nás je povolaný – rozličným 
spôsobom – na niečo veľké a že náš život nesmie ostať zamotaný v sieťach 
toho, čo umŕtvuje srdce a nedáva žiadny zmysel.“ 

Svätý Otec František

CCestaesta 33
XXV. ročník • 2019

Informačník kežmarských katolíkov

• Z krížovej cesty na nádvorí kežmarského hradu v tomto roku.                              Snímka: Vladimír Ambróz
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• Ako vedúci Scholy cantorum v rokoch 1987- 1988 v Dóme sv. Martina 
v Bratislave. 

Drahý duchovný otec, prajeme Vám všetko najlepšie. 
Nech Vás nebeský Otec naplní svojím požehnaním, 
obdarí Vás zdravím, pokojom srdca, milosťou a mla-
distvým elánom a posilňuje i naďalej kráčať vo svetle 
Evanjelia. Nech sila prúdiaca z kríža a ochrana Panny 
Márie, Matky kňazov, sú Vašou každodennou posilou, 
odmenou i vďakou za všetko, čo pre Boží ľud ako 
jeho pastier konáte.

Vďační kežmarskí veriaci

Z albumu duchovného otca Jána Kuboša

• V kežmarskej bazilike počas prvej návštevy kardinála Tomka. J. Kuboš 
na snímke vpravo.

• Pri sv. omši spojenej s poďakovaním za úrodu v septembri 2018. 

• Do úradu farára uviedol J. Kuboša diecézny biskup Štefan Sečka v júli 
2017. 

• Vysluhovanie sviatosti pomazania nemocných pri pôstnej duchovnej 
obnove pre seniorov v marci 2018. 

• Stretnutie so spolužiakmi v Badíne, ktorí v júni slávia 30. výročie 
kňazstva.                                   Snímky: archív J. Kuboša a redakcie Cesty
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 O Z N A M Y O Z N A M Y

V APRÍLI - MÁJI 2019

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:
Tatiana Pištová, Lenka Po-

tašová, Alex Hurdich, Tomáš 
Olšavský, Pavol Bučko, Sabina 
Zreľáková, Nina Pichnarčíková, 
René Hrušovský, Liliana Hrušov-
ská, Kristián Mirga, Oliver Benko, 
Miroslav Špitko, Jaroslav Badžo, 
Michaela Pompová, Branislav Po-
les, Liliana Mária Mazureková, Lu-
káš Krátky, Timotej Pompa, Peter 
Mekiňa, Jakub Vaverčák, Zuzana 
Hajkovská, Sára Gaborčíková,Stel-
la Mária Morril, Slavomíra Bom-
bárová, Dominika Scholtz, Matúš 
Viliam Pukluš, Sofia Magerová, 
František Bohony, Filip Olšiak, 
Nina Piešťanská, Liana Hájovská, 
Noemi Perignátová, Chloe Mária 
Starinská, Emma Konečná, Anna 
Mária Badžová, Ján Oračko, Nela 
Oračková, Matej Jerdonek, Diana 
Gáborová.

  
Zosobášili sa:
Patrik Skasko a Daniela Suchá, 

Patrik Wildner a Daniela Vančo-

vá, Vladimír Vojtas a Miroslava 
Krajčová, Ing. Miroslav Mészáros 
a Andrea Garanová, Mgr. Miroslav 
Suchý a Ing. Helena Rusnáková, 
Peter Badžo a Vlasta Oračková, 
Ľubomír Pavličko a Nikola Bed-
nárová, Matúš Duračinský a Ale-
xandra Rothová, Tomáš Gábor 
a Mariana Pištová.

Boli pochovaní:
Alžbeta Kriššáková (58), Mária 

Točeková (84), Emil Bačo (46), 
Margita Gromanová (79), Lenka 
Maniaková ((22), Valeria Preli-
chová (70),  Miroslav Gajdušek 
(65), Igor Pechta (11),  Magdaléna 
Michaliková (87), Jozef Balúch (69), 
Vaclav Dluhý (89), Jozef Oravec 
(74), Anna Kurnátová (81), Ondrej 
Vanečko (90), Viktor Václav (69), 
Robert Neupauer (43), Anna Ulí-
ková (72), Darina Pištová (56), Julia 
Šmaliková (85), František Stoklas 
(61), Mária Želonková (69), Mária 
Gromanová (89), Ján Skokan (80), 
Daniela Slebodníková (70). 

Ľudová múdrosť hovorí, že pre 
účasť na primičnej svätej omši 

a pre novokňazské požehnanie sa 
oplatí aj topánky zodrať. Od soboty 
15. 6. 2019 Pán Boh požehnal Spišskú 
diecézu ôsmimi novými kňazmi. Keď 
ich spišský diecézny biskup Mons. 
Štefan Sečka vysvätil v katedrále 
v Spišskej Kapitule, prihovoril sa im 
slovami: „Kňazskou vysviackou vás 
neposielam do farností našej diecézy, 
aby ste ohlasovali seba, ale aby ste - 
ako moji spolupracovníci - ohlasovali 
jedine Ježiša Krista a jeho evanjelium. 
Nech vám nechýba odvaha a láska. 
Preto si neustále udržiavajte živo-
todarné spojenie s Ježišom Kristom, 
dobrým Pastierom, a to predo-
všetkým každodenným zbožným 
slávením Eucharistie, adoráciou, 
modlitbou, čítaním svätého Pís-
ma, pravidelnou svätou spoveďou 
a skutkami sebazaprenia za seba 
i za vašich veriacich a nezabúdajte 

budovať a rozvíjať úprimné kňazské 
spoločenstvo...“ 

Po záverečnom požehnaní chcel 
ešte pripojiť pár slov. Ale po slo-
vách: „Buďte verní“, s dojatím otca 
povedal všetko... Po Bohu je kňaz 
všetkým! Kňaz má kľúče k nebeským 
pokladom: je to on, kto otvára dve-
re; on je hospodárom dobrého Boha; 
správcom jeho dobier... Nechajte far-
nosť dvadsať rokov bez kňaza a budú 
sa tam klaňať zvieratám... 

„Kňaz nie je kňazom pre seba samého, 
ale je ním pre vás.“                                 
                              (Ján Mária Vianney) 

Vďaka za dar kňazstva, vďaka za 
našich obetavých kňazov. Vďaka za 
nášho pána dekana Jána Kuboša, kto-
rý je príkladom dobrého a verného 
pastiera 30 rokov.

„Keby sme tu na zemi dobre pochopili, 
čím je kňaz, umreli by sme nie od strachu, 
ale z lásky...          (Ján Mária Vianney)

Miriam KLEINOVÁ

Nie vy ste si vyvolili mňa, 
ale ja som si vyvolil vás...

 S TA L O  S A S TA L O  S A

Pán kaplán Dominik Jamrich 
po 4 rokoch pôsobenia v Kežmarku 
odchádza  za duchovného správcu 
Oravského centra mládeže v Ústí nad  
Priehradou, kde nastupuje od 9. júla. 
Pán Boh zaplať za jeho duchovnú 
službu v našej farnosti!

Spišský diecézny biskup Mons. 
Štefan Sečka vysvätil 15. júna v Ka-
tedrále v Spišskej Kapitule osem 
novokňazov – medzi nimi Šimona 
Bocka z Valaskej Dubovej, ktorý 
bude pôsobiť ako kaplán v Kež-
marku.

Misie otcov redemptoristov sa 
budú v našej farnosti konať v dňoch  
19. - 27. októbra.

Farská pôstna 
zbierka

V uplynulom pôstnom čase sme 
opäť zorganizovali farskú pôst-

nu zbierku, aby sme tak povzbudili 
rodiny a ľudí medzi nami, ktorým, 
veríme, sme trošku uľahčili prežíva-
nie Veľkej noci a potešili ich. Celková 
vyzbieraná suma predstavuje čiastku 
1 526,97 eur. Z nej, vo forme potravi-
nových balíčkov alebo aj stravných 
lístkov, sme rozdelili príspevky do 37 
rodín a nezabudli sme ani na bezdo-
movcov. Pán Boh zaplať všetkým, 
ktorí sa do zbierky zapojili. A tiež 
tým, ktorí venovali svoj čas praktic-
kej stránke veci, aby sa naša pomoc 
dostala na správne miesto – Márii 
Galdunovej a manželom Sokáčov-
com. Ďakujeme aj za tipy, ktoré ste 
nám dali pri tejto akcii.                       
                             Jana VÍZNEROVÁ

Na zasadaní Hospodárskej rady 
farnosti 20. mája 2019 pán dekan 
J. Kuboš prítomných oboznámil 
s tým, že dve naše kaplnky – Ka-
plnka Kristovho pádu pod krížom 
a Kaplnka sv. Jána Nepomuckého 
na Michalskej ulici – boli zapísané do 
zoznamu Národných kultúrnych pa-
miatok. Kaplnka Kristovho pádu pod 
krížom má dobrú strechu, potrebné 
budú  úpravy okolitého priestoru. 
Na Kaplnke Jána Nepomuckého 
bude potrebné  vykonať aj opravu 
strechy, na čo sa pokúsime získať 
financie z aktuálnych fondov. 
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V tieto dni prežívate významné 
výročie vo svojom živote, aké 
myšlienky sprevádzajú vaše spo-
mínanie?
- Aj vzhľadom na júnové diakonské 

a kňazské vysviacky si nielen ja, ale aj 
iní kňazi spomínajú aj na svoju kňaz-
skú vysviacku. Pri tejto príležitosti 
ďakujem Pánu Bohu za dobrodenia, 
ktorých sa mi dostalo, lebo sa mi ich 
dostalo veľa. Počnúc rodinou, kde 
som dostal základy viery. Ján Pavol 
svojho času napísal, že „rodina, to je 
vlastne prvý seminár“. Som vďačný 
aj kňazom, ktorí nejakým spôsobom 
ovplyvnili moje rozhodovanie. Už 
ako chlapec som miništroval a to od 
1. sv. prijímania. A hoci blízko, predsa 
z diaľky som sledoval kňazskú služ-
bu. V dobe, v ktorej som vtedy žil, 
bol akútny nedostatok kňazov, čo bol 
tiež dôvod – tak som to vnímal, že to 
nebola náhoda - že v mojom živote 
prišla myšlienka na kňazstvo. Povedal 
som si, že ak ma príjmu do seminára, 
bude to znamenie. Boli ľudia, ktorí sa 
za povolanie modlili – rehoľné sestry 
v rodine, modlievali sa aj kňazi, hoci 
v rodine sme kňaza nemali. Predo 
mnou boli do seminára v Bratislave 

prijatí dvaja moji rodáci v roku 1982 
a tretí v roku 1983. A v roku 1984 som 
sa tam dostal aj ja. Takže pri spomína-
ní prežívam pocit vďačnosti. Vďaka 
nemusí byť nejako rozhlasovaná, mne 
vyhovuje aj vnútorná forma. Keď ju 
môžem zdieľať so svojimi blízkymi, 
rodinnými príbuznými, so spolužiak-
mi, známymi.

Dostali ste sa do seminára na pr-
výkrát? 
- Áno. V tom čase niektorých 

kňazov perzekuovali pre oddanosť 
Rímu a na druhej strane boli kňazi, 
ktorých tzv. cirkevní tajomníci ale 
aj štátna bezpečnosť ustavične depta-
li a „lámali“. A niektorých aj nalomili. 
V našej farnosti pôsobil rehoľný kňaz 
– františkán, ktorý istý čas chodieval 
na zasadnutia združenia katolíckych 
duchovných Pacem in terris. No bol 
som svedkom jeho vnútorného po-
stoja a boja proti tejto organizácii. Ján 
Pavol II. povedal, že kňazi sa majú 
iným spôsobom angažovať v službe 
vnášania pokoja a mieru do živo-
ta, preto mnohí z tejto organizácie 
vycúvali. O to väčší tlak nasledoval 
zo strany štátnej bezpečnosti. Dnes 

s odstupom času sa to už ľahko hod-
notí, no pre nich to nebolo ľahké. Keď 
som bol prijatý do seminára, tento náš 
kňaz nás doma navštívil, a povedal 
– „už boli znova za mnou“. Bol som 
v priebehu troch rokov už štvrtým 
bohoslovcom z tejto farnosti, tak sa 
tlak na neho stupňoval. 

Navštívili aj vás príslušníci štát-
nej bezpečnosti?
- Môj triedny učiteľ mi povedal, 

že boli za ním v škole (študoval som 
na gymnáziu v Trstenej) a chceli sa 
so mnou stretnúť, no on povedal, 
že nemôžem, lebo mám záverečné 
koncoročné práce, nepustil ich ku 
mne. Že keď chcú, nech čakajú do 
popoludnia. A tak odišli. Počas štú-
dia bohoslovia som sa ako prvák 
angažoval v spolupráci s Amantiom 
Akimjakom (on bol piatak) a vytvárali 
sme spevníčky a ďalšie samizdatové 
materiály, no darilo sa nám konať tak, 
že nás nechytili. 

Takže koľko kňazov vyšlo z vašej 
farnosti?
- Od roku 1987 z farnosti Nižná 

sme boli vysvätení trinásti. 

Koľkí ste boli vysvätení v roční-
ku? Ostali vaše vzťahy živé?
- V júni 1989 bolo vysvätených na 

Slovensku 52 kňazov; pre spišskú 
diecézu sme boli štyria a dodnes 
sa stretávame. Spišskí diakoni na 
novokňazov boli vysviacaní v Nitre, 
no my, keďže sme študovali v Brati-
slave, sme mali vysviacku tam. Jeden 
z nás štyroch, veľmi šikovný, ktorý 
sa vložil telom i dušou do služby, už 
je na invalidnom dôchodku (opravil 
kostol v Spišskej Teplici od podlahy, 
postavili faru, pričom sa mu zhoršil 
zdravotný stav). S ďalšími dvoma 
sa stretávam aspoň raz do mesiaca, 
niekedy sa vidíme aj po týždni a zdie-
ľame svoje skúsenosti. Jedným z nich 
je bývalý kežmarský kaplán, Marián 
Kačír (t. č. pôsobí na Orave) a Ivan 
Bujňák. 

Vyvstalo počas štúdií v seminári 
u vás nejaké váhanie, otázniky 
alebo krízy v otázke povolania?
- Neviem, komu mám za to vďačiť, 

ale nemal som žiadne pochybnosti 
ani otázniky. Doslova ma to vtiahlo. 
Keďže som študoval v čase socializmu 
a náboženskej literatúry veľmi nebolo, 

Pri spomínaní prežívam pocit vďačnosti
18. júna 1989 prijal kňazskú vysviacku. Z tohto dôvodu toho roku, v týchto 

dňoch, prežíva významné, 30-ročné jubileum svojho kňazského života. Jubi-
lujúcim kňazom je kežmarský dekan Ján KUBOŠ. Okrem toho, že s naším 
duchovným otcom spoločne poďakujeme Pánu Bohu za tento dar, dovolili 
sme si ho osloviť a zaspomínať na to, ako to všetko pred rokmi začalo... 

• V kruhu rehoľných sestier.
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bolo vzácne počúvať základy filozofie, 
kresťanskej aj všeobecne, venovať sa 
štúdiu teologických disciplín a popri-
tom tiež prijímať formáciu vo veľkom 
meste. Koncom osemdesiatych rokov 
sa uvažovalo o seminári na vidieku, 
v Spišskej Kapitule. Videli sme to ako 
ideálne – jeden seminár v hlavnom 
meste a druhý v ústraní. A uvidíme, 
k čomu nás dovedie budúcnosť. 

Čo sa týka samotnej vysviacky 
– aké spomienky vám na ňu osta-
li?
- Keďže spišská diecéza v tom 

čase biskupa nemala, vysvätil nás 
vtedy ešte trnavský biskup (neskôr 
arcibiskup) Mons. Ján Sokol. O týž-
deň po vysviacke som v rodisku slá-
vil primičnú sv. omšu. Vďačný som 
bol v prvom rade rodičom. Forma 
prípravy seminaristov vtedy bola 
taká, že v septembri sme nastúpili 
do seminára a domov sme prišli až 
dva dni pred Vianocami. A už 2. ja-
nuára sme sa vrátili a študovali až 
do júna. Moja príprava primícií spo-
čívala v tom, že som rodičom napí-
sal pár mien ľudí, ktorých pozývam 
a všetky ostatné veci som nechal na 
nich. Počas Veľkej noci som upres-
nil niektoré veci s pánom farárom, 
vybral som si formulár sv. omše 
O Najsvätejšom Srdci Ježišovom 
a o všetko ostatné sa postarali moji 
príbuzní, pán farár a rodáci. Jeden 
kňaz mu potom s úsmevom pove-
dal, že môže napísať knižku, ako pri-
praviť primície – za tri roky pripravil 
v poradí štvrté. Primičná sv. omša sa 
slávila ako veľká slávnosť Božieho 
ľudu, na ktorú prišli ľudia zo široké-
ho okolia, takže mnohí stáli aj okolo 
kostola. Keďže v Nižnej sa vyrábali 
televízory, šikovní chlapi urobili 
tzv. veľké obrazovky, aby projekcia 
mohla byť aj vonku okolo kostola. 
Z čierno natretých kartónov zase 
vyrobili tienidlá. V tom roku boli 
dvaja novokňazi na Orave a dvaja 
na Spiši. Tak sa vravelo, že oplatí sa 
aj topánky zodrať pre novokňazské 
požehnanie.

Koho ste si zvolili za kazateľa? 
- Pozval som nedávno zosnulého 

pána farára Štefana Komu. Bol vzácny 
kňaz, volali ho verus Izraelita, „pra-
voverný“. Veľkým vzorom mu bol 
Mons. Trstenský. Niekedy šiel v dô-
slednosti až do krajnosti, no neskôr 
aj z Liesku vzišlo viacero kňazských 
povolaní. Ľudia ho mali vo veľkej 
úcte. Nebol mi nejakým známym, ale 

chcel som pozvaním dať jasne najavo, 
že mám čistú líniu, bez spolupráce so 
štátnymi orgánmi a podobne. Kazateľ 
musel dostať štátny súhlas, aby mohol 
prísť. Nebol som si istý, či ho dostane, 
ale podarilo sa.

Ako ste prežívali svoju 1. sv. omšu 
vnútorne, mali ste trému či ani 
nie?
- Tým, že som ako miništrant bol 

niekedy v nedeľu aj na 3 sv. omšiach, 
som už trému nemal. Skôr som si 
uvedomoval vnútornú Božiu milosť, 
lebo už v tej dobe bol známy prípad, 
že Svätý Otec dovolil jednému absol-
ventovi , ktorý ešte neukončil formá-
ciu ku kňazstvu a bol vážne chorý, 
že mohol mať sv. omšu, aj keď ešte 
nemal vek. A mal v živote len jedinú 
sv. omšu. Ja som tie chvíle prežíval 
ako Boží dar, a nestrachoval som sa, 
čo bude a ako bude.

Kam viedli vaše kroky ďalej? 
- Dostal som dekrét do Podolínca, 

no po dvoch týždňoch som sa presťa-
hoval do Ružbách (Nižné Ružbachy 
s filiálkami Vyšné Ružbachy a Lacko-
vá), lebo bolo potrebné zastupovať vo 
vedľajšej farnosti, kde kňaz bol dva 
mesiace vzdialený. Potom som sa vrá-
til do Podolínca, ale krátko na to som 
dostal povolávací rozkaz a koncom 
septembra 1989 som narukoval. 

Nebolo by vtedy lepšie absolvo-
vať najprv vojenskú základnú 
službu a potom ísť do seminára?
- Keď sa ma takto niekto pýta, tak 

mu poviem – že Pán Boh sa postaral. 
Prišiel rok 1989 a miesto 24 mesiacov 
som sa po 9 mesiacoch vrátil z vo-
jenčiny. Keď sa systém zrútil, tak 

som sa pýtal – Pane Bože, žeby kvôli 
mne? ☺

Ktoré boli vaše ďalšie zastávky?
- Za prvé dva roky som teda 

vystriedal 5 miest. Z vojenčiny som 
šiel do Svitu, do farnosti Lučivná 
a potom som bol ustanovený za kap-
lána do Liptovského Mikuláša. Po 2 
mesiacoch ma pán biskup poslal do 
Ružomberka a po roku za farára do 
Liptovskej Osady, kde som prežil 6 
rokov. V roku 1997 som nastúpil do 
kňazského seminára, kde som pôsobil 
20 rokov. 

So životnou  udalosťou kňaz-
skej vysviacky sa spájajú okrem 
duchovných vecí aj tie hmotné 
– pamätáte si na nejaký z darov, 
ktoré ste vtedy dostali? Či ste pre 
kňazskú službu dostali nebodaj 
aj auto?
- Rodičia s blízkymi mi kúpili ka-

lich, ktorý zadovážili (prepašovali) 
z Poľska, mám ho dodnes v obľube, 
teraz sa nachádza doma na Orave. 
Rodina aj pán farár mi prispeli na 
primície, čo bola hodnota aj v cene 
štvrtiny auta. Keď som bol kaplá-
nom v Ružomberku, ani tam som ešte 
nemal auto. Druhý kaplán ma utešil 
– neboj sa, ja mám dva bicykle. Tak 
som bicyklom chodil aj ku chorým. 
Ale keď bola zima, bol to už problém. 
Vtedy mi pomohla sestra a čosi som 
si požičal a kúpil si nakoniec aj auto. 
Bola to Škoda Favorit.

Keď porovnáme dobu vašej vy-
sviacky s tou dnešnou – dnes je 
iná spoločnosť, ľudia aj myslenie, 
vrátanie ponímania kňaza ako 
takého. V čom vnímate najväčšie 
rozdiely?
- Vtedy bolo potrebné byť odváž-

ny, v istom zmysle a dnes takisto, len 
trošku iným spôsobom. Vtedy bolo 
treba byť obozretný, aj vo vzťahu 
k štátnym orgánom, pôsobil na nás 
tlak zvonku. O to viac sa človek sna-
žil vo svojom vnútri byť statočným, 
aby nebola zámienka na donútenie 
k spolupráci s ŠtB. Dnes je potrebná 
odvaha v zmysle odolať ponuke doby. 
Sme zahrnutí rôznymi pokušeniami 
– napr. zabezpečiť si pohodlie, čo sa 
nám núka z každej strany. Ak kňaz 
nedokáže zvládať psychický tlak, 
môže mať problém a hľadá úniky. 
Je potrebné dokázať odolať, ak ide 
o zosmiešnenie, ak sa človek cíti 
neužitočný, nepotrebný – v tomto 
zmysle to môže ovplyvniť kňazskú 

• Ako vojak v Prahe na začiatku roku 1990.

(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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službu. Napriek individuálnym zly-
haniam som však pevne presvedčený, 
že veľká väčšina kňazov sa statočne 
snaží žiť svoje kňazstvo.

Máte teda dlhoročné skúsenosti 
v kňazskej službe – čo je na tejto 
službe ťažké a čo krásne?
- Takže to ťažké: v dnešnej dobe je 

kňaz na jednej strane sám a na dru-
hej strane nie je sám, lebo je poslaný 
k ľuďom. Iná vec je byť osamotený, 
a to môže byť človek aj uprostred 
zástupu ľudí. Ide o to, naučiť sa dať 
zmysel svojej obete. Lebo byť kňazom 
znamená nasledovať Ježiša. Charak-
teristika kňaza je prinášať obetu – vo 
svätej omši, ale aj obetu svojho života. 
Niekedy je dôležitá práve schopnosť 
nájsť správne vyváženie. Potrebujeme 
čas na prípravu ohlasovania, na mod-
litbu. Kňaz ako zdravý muž môže 
pociťovať isté vákuum okolo seba, 
prázdno v istých situáciách. Táto zále-
žitosť je riešiteľná tým, že ak je v služ-
be, a vtedy cíti samotu, tak má medzi 
ľuďmi niekoho, s kým môže zdieľať 
prežívanie. Pán Ježiš bol Boží Syn, ale 
vzal na seba aj ľudskú prirodzenosť, 
mal spomedzi 12 jedného, ktorý mu 
bol najbližší, ten najmladší. Alebo sa 
v evanjeliu spomínajú Mária a Marta 
z Betánie, že Ježiš k nim zašiel na 
návštevu, čo je jedným zo znakov, že 
sa tam dobre cítil, aj s ich bratom La-
zárom. To prázdno sa dá poriešiť. Ak 
je tu kňaz pre ľudí, iste spomedzi nich 
sa nájdu takí, ktorí sú mu k dispozícii 
a dokážu priniesť nejakú obetu, aby 
zo svojho času a zo svojich schopností 
niečo venovali jemu i celej farnosti. 

A to krásne na kňazstve? 
- Je to radosť – prirovnám to k Via-

nociam, keď sa rodičia tešia z radosti 
svojich detí. Tak sa kňaz teší z radosti 
tých, ktorým spôsobil radosť napr. Bo-
žím odpustením cez sv. spoveď, alebo 
ktorí majú nejaké ťažkosti a kňaz im 
pomôže nájsť riešenie alebo spôsob, 
ako tú ťarchu znášať. A to je veľká 
pomoc pre nich. Radosť nespočíva 
v úsmeve od ucha k uchu, ale vo 
vnútornom pokoji, - vtedy sa kňaz 
skutočne teší. Je to taká skrytá radosť, 
nie intenzívna jednorazová, ale vnú-
torná. A tiež silu do života nám dodá-
va radosť z kňazského spoločenstva 
– aj toho malého v kežmarskej fare, aj 
toho veľkého, diecézneho kňazského 
spoločenstva.      Jana VÍZNEROVÁ

Dostalo sa mi veľkej milosti, 
keď som sa ocitla vo vodách 

rieky Jordán. Spolu s kňazom sme 
si obnovili krstné sľuby. Prichádzali 
k nemu i veriaci iných vierovyznaní. 
V jednej chvíli priletela biela holubi-
ca a krúžila nad duchovným otcom 
i nad veriacimi. Bolo to symbolické 
a emotívne. Mládež, ktorá stála 
v rade za mnou, zareagovala: „To 
nie je možné, holubica je vycvičená 
na tento akt.“

To nás sám Boh oslovil, aby nám 
názorne ukázal Ježišov krst. Preží-
vali sme atmosféru krstu spred 2000 
rokov. Vtedy sa Duch Svätý vznášal 

Duch Svätý pôsobí aj dnes

„Potrat je najväčším ničiteľom 
pokoja, pretože je to vojna pro-

ti dieťaťu.“                 sv. Matka Tereza
Skutočný príbeh: Dve najlepšie 

kamarátky, ktoré ešte nemajú 18. 
Milé, usmievavé, ochotné pomôcť 
iným, ak je to potrebné. Hľadajú 
lásku, ale sú oklamané touto dobou, 
ktorá lásku prezentuje len ako niečo 
telesné... Jedno z dievčat otehotnie, 
ale dospieva veľmi skoro, odhod-
laná byť mamičkou. Kamarátka sa 
jej čuduje. Keby bola na jej mieste 
určite by to riešila potratom. O pár 
mesiacov prichádza jej skúška. Zis-
ťuje, že čaká bábätko, ale prichádza 
na to až v šiestom mesiaci, kedy na 
Slovensku už potrat neprichádza do 
úvahy. Po vypočutí príbehu som uva-
žovala. Ako za čias holokaustu. Dieťa 
bolo, ukryté, snažilo sa na seba neu-
pozorniť až do 6 mesiaca... a vďaka 
tomu prežilo. Milióny detí to šťastie 
nemali. Pavel Kučera z Borčíc rozprá-
va, že do koncentračného tábora bol 
odvezený 6-ročný a prežil ho vďaka 
svojej mame. A milióny detí na svete 
umierajú na mieste, ktoré by malo 
byť až do narodenia ich bezpečným 
príbytkom. Irónia. 

„Mnoho ľudí sa veľmi zaujíma o deti 
v Indii a Afrike, kde ich veľa umiera na 
podvýživu, hlad atď. Ale milióny iných 
umierajú z vôle svojej vlastnej matky. 
A v tom je najväčšia prekážka mieru: 
lebo ak je matka schopná a ochotná za-
biť vlastné dieťa, čo bráni tomu, aby som 
zabil ja teba a ty mňa? Medzi tým nie je 
žiadny rozdiel.“       (sv. Matka Tereza)

Nemôžeme byť ticho i keď svet 

Čokoľvek ste (ne)urobili 
jednému z najmenších...

razantne odmieta zverejňovanie ob-
rázkov tiel potratených detí. Iní proti 
tomu protestujú, že je to nemorálne, 
ale nevadí im, že samotný nemorál-
ny akt zabitia dieťaťa je v spoločnosti 
umožnený. Za 50 rokov interrupcií 
bolo na Slovensku evidovaných 
1 300 000 zabití nenarodených detí. 
Nie je to genocída? Čo by sme robili, 
keby sme vedeli, že na Slovensku 
tragicky denne umiera 35 detí? Aj 
našou ochotou by sme im dokázali 
pomôcť. Odpoveď je len rozhodné 
áno alebo nie.

Zúčastnila som sa s rodinou na 
oboch Pochodoch za život a zúčast-
nime sa aj pochodu, ktorý vznikol 
ako ďalší krok v snahe o rozvoj 
kultúry života - v duchu odkazu 
sv. Jána Pavla II., predovšetkým so 
zameraním na zastavenie zabíjania 
nenarodených detí, ktorý sa usku-
toční v nedeľu 22. 9. 2019 od 15.00 
do 17. 30 h v Bratislave. Povedzme aj 
svojou účasťou rozhodné NIE.

„Toto je chudoba: keď dieťa musí zo-
mrieť, aby si ty mohol žiť, ako chceš.“   
                                (sv. Matka Tereza). 

Miriam KLEINOVÁ

v podobe holubice nad Ježišom. Čo 
začal Duch Svätý na Turíce, v tom 
pokračuje i dnes. Máme poznanie, že 
sme bratmi v Kristovi, čo je zázračná 
skúsenosť. Symbol vody je najvýreč-
nejší. Je to milosť, ktorá otvorí pra-
meň, ktorý oslobodí Ducha Svätého 
v nás a posilní všetkých nás na tej 
úrovni, akú môžeme dosiahnuť. Ježiš 
zvolal: „Ak je niekto smädný, nech príde 
ku mne a nech pije.“ S tým súvisí rast 
duchovného ovocia, čo je láska, radosť, 
pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, 
vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti 
tomuto zákona niet."    (Gal 5, 22 - 23)

L. NAVRÁTILOVÁ

(Dokončenie z predchádzajúcej strany)

Pri spomínaní...



37

refl exie

„Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja 
pošlem od Otca, Ducha pravdy, 

ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá 
svedectvo."                           (Jn 15, 26)

Pán Ježiš nám daroval Ducha 
Svätého a cez neho prijímame rôzne 
milosti a schopnosti. Môžeme pove-
dať, že sú to Božie dary a Cirkev to 
nazýva Dary Ducha Svätého. Dary sú 
trvalé vlastnosti, ktoré Boh vlieva do 
duše a tie ju pozdvihujú a uschopňu-
jú, aby ľahšie a ochotnejšie poslúchla 
vnuknutia Ducha Svätého.

Žil raz veľmi bohatý a mocný 
kráľ, ktorý každé ráno prijímal hold 
od svojich poddaných. Podmanil si 
všetko, čo sa podmaniť dalo a predsa 
sa nudil. Spolu s ostatnými prichá-
dzal každé ráno aj mlčanlivý žobrák. 
Priniesol kráľovi jablko a potom bez 
slova odišiel. Kráľ navyknutý pri-
jímať iné dary, prijal žobrákov dar 
trochu znechuteným gestom a len 
čo sa žobrák otočil, začal sa mu po-
smievať a celý dvor s ním. Žobráka 
to ale neodradilo. Prichádzal každé 
ráno odovzdať svoj dar kráľovi. Kráľ 
jablká prijímal a odkladal ich do koša 
pri tróne, až raz začali jablká z toho 
koša vypadávať. Jedného dňa sa do 

vypadnutého jablka zahryzla opica, 
prudko odpľula a hodila ho kráľovi 
k nohám. Prekvapený kráľ zbadal 
v jablku žiarivú perlu. Hneď dal 
porozkrajovať všetky jablká a v kaž-
dom našiel perlu. Celý udivený si 
dal žobráka zavolať. A ten kráľovi 
povedal: „Prinášal som ti tieto dary, 
pane, aby som ti ukázal, že život ti 
každé ráno ponúka mimoriadny 
dar, na ktorý zabúdaš a zahadzuješ 
ho, lebo si ponorený do veľkého 
bohatstva. Tým darom je každý deň, 
ktorý sa začína.“

Aj nám nebeský Otec každý deň 
dáva svoje dary Ducha, ktoré si mož-
no nevšímame, lebo sa nám zdajú 
obyčajné, a tak ich jednoducho ne-
cháme tak. Ale oni sú naozaj perlami, 
ktoré môžeme získať. Preto skúsme 
pozerať aj na obyčajné veci očami 
Boha a nachádzať  v nich posolstvá, 
ktoré nám Pán Boh adresuje.

Ako môžeme aj my prijať Ducha 
Svätého? Podobne ako apoštoli. 
Meditáciou a modlitbou pripravme 
pre neho miesto vo svojom srdci. 
Vyvarujme sa všetkého zlého kona-
nia. Keď budeme pripravení, príde 
a zažiari v našej duši. A v našom 

vnútri nastane zmena, taká, aká 
sa stala s apoštolmi, keď sa spolu 
s Pannou Máriou modlili. Už v nás 
nebude duch tohto sveta, nebudeme 
mať strach a nebudeme plní neistoty. 
Nielenže začneme mnoho chápať ale 
dostaneme i odvahu hlásať evanje-
lium Ježiša Krista. Duch Svätý je 
sila, ktorý chce pôsobiť v ľuďoch. 
A cez tých, ktorí ho prijali, chce 
uchvacovať okolostojacich.

Ten, kto v sebe vytvára priestor 
pre Ducha Svätého, dokáže žiť v sú-
lade s Božou vôľou a odstraňuje tak 
bariéry medzi ľuďmi. Je to cesta ako 
sa svet môže zbaviť neistoty a cha-
osu. Dnes je tá chvíľa, keď nás Pán 
Ježiš vyzýva: „Prijmite Ducha Sväté-
ho.“ Uvoľnime teda v sebe priestor 
pre jeho pôsobenie, aby nás premenil 
a cez nás i všetkých okolo nás.

Ľudka FEČKOVÁ

TEŠITEĽ – DUCH SVÄTÝ

Určite každý z nás už zažil ťažkú 
chvíľu, či situáciu, že nevedel 

ako reagovať, respektíve mal obavu, 
ako a kedy to celé dopadne... Život 
prináša i takéto momenty odohrá-
vajúce sa v rodinách, školách alebo 
na pracoviskách. V danom okamihu 
strach a niekedy aj hnev nás úplne 
zablokujú a my nevieme reagovať pri-
merane a rozumne. Dôležitú úlohu na 
správne reagovanie, samozrejme, hrá 
aj náš vek a zrelosť toto zvládať.

Nedávno sme slávili sviatok zo-
slania Ducha Svätého. A práve tretia 
Božská osoba je tým pravým, čo v ta-

kýchto situáciách zaručene pomáha! 
Aj  keď sa nám zdá, že v danej chvíli 
sa na nič nezmôžeme, predsa sa s vie-
rou obráťme na Pána, aby nám zoslal 
Svätého Ducha na pomoc. Ak Ho po-
tom necháme v nás pôsobiť, skutočne 
nájdeme silu a spôsob zvládnuť aj to 
nepríjemné. Kresťan, ktorý vo svojej 
viere v Boha rastie a rozvíja sa, vníma 
Božie znamenia , ktoré nám pomáha-
jú nájsť v živote tie najlepšie riešenia 
a správne cesty. Majme srdcia otvo-
rené prijať Ducha Svätého, aby sme 
konali poľa Božej vôle!                         
                       Marcela BEŠENEJOVÁ

Majme otvorené srdcia

Žblnkoce v myšlienkach
ako voda
padajúca na hladinu,
ako kvapky
dažďa
stekajúce po dlaniach.
No aj keď sa zmráka,
mne
na tyrkysovom nebi
svieti Slnko. 
Keby
som vedela,
že kamene,
ktoré mi kladie
pod nohy,
budú podopierané 
Kameňom uholným, 
chválila by 
som Ho už dávno.
Toľko požehnania,
klíčime
bohato a nádherne,
dáva v plnosti,
z plnosti našich sŕdc 
spievame a hráme,
tvoríme,
milujeme. sa. 
A On je s nami,
vo všetkom,
s každým 
svojím 
dieťatkom.

Terezka ZORIČÁKOVÁ

Dokončí 
svoje dielo

V poradí už 20. krížová veľkopiatočná cesta sa toho roku konala opäť v kež-
marskom hrade. A ako to pri jubileu býva, tradičnú podvečernú atmosféru 

pobožnosti medzi hradnými múrmi tentokrát umocnilo veľmi teplé a príjemné 
počasie, ktoré sa takmer podobalo počasiu prvej krížovej cesty v roku 2000. 
Hoci predchádzajúci 19. ročník bol malou skúškou, keď nepriaznivé počasie 
počastovalo prítomných aj dažďom, pán dekan Ján Kuboš sa nedal odradiť. 
Pokračuje v tradícii týchto krížových ciest, čím prevzal štafetu po svojom pred-
chodcovi Jakubovi Grichovi, ktorú túto pobožnosť inicioval a celých 18 rokov 
aj sám spolu s ďalšími kňazmi viedol. Pán Boh zaplať všetkým organizátorom, 
účinkujúcim, i chrámovému spevokolu sv. Kríža, ktorý svojím spevom robí túto 
udalosť jedinečnou a aj tohto roku bol pre nás ich spev darom.            

Jubilejná krížová cesta
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stalo sa

Prvá nedeľa po veľkonočných 
sviatkoch sa slávi ako nedeľa Bo-

žieho milosrdenstva. V našej Spišskej 
diecéze máme k úcte Božieho Milosr-
denstva postavenú nádhernú svätyňu 
v Smižanoch, kam sa na púť vybrali 
aj veriaci z našej farnosti. Tohto roku 
sa slávila už 10. jubilejná púť. 

Keď sme sa ráno schádzali, spre-
vádzalo nás mrholenie, čo nám vôbec 
nevadilo a v autobuse sme ďakovali 
Nebeskému Otcovi, že nám prší 
a zem sa ovlažuje tak prepotrebným 
dažďom. Stále sme prežívali Veľko-
nočnú oktávu vzkrieseného Krista 
a  cestou sme spievali slávnostný 
sv. ruženec. Po príchode do Smižian 
mnohí pútnici ešte stihli rannú sv. 
omšu aj s požehnaním, poniektorí 
využili čas a išli dať intencie - úmysly 
sv. omší, iní zase šli na sv. spoveď, či 
pozrieť si výstavu pápežských darov, 
ktoré daroval tomuto pútnickému 

miestu blahej pamäti pápež sv. Ján 
Pavol ll. Niektorí z nás sa postavili 
do radu, aby si uctili relikvie tohto 
tak obľúbeného svätca u nás na 
Slovensku.

O 9.00 h bola spoločná modlitba 
Korunky Božieho Milosrdenstva 
spojená s litániami k úcte Božieho 
Milosrdenstva. Potom už nasledo-
valo slávenie sv. omše, ktorú slúžil 
nuncius vyslaný z Vatikánu - Mons. 
Ottonello spolu so spišským bis-
kupom Mons. Štefanom Sečkom, 
mnohými kňazmi Spišskej diecézy aj 
rehoľníkmi z rehole Pallotínov, ktorí 
spravujú toto modlitbové pútnické 
miesto. V homílii sa nám prihovoril 
nuncius celkom dobrou slovenčinou. 
Medzi iným nás vyzval, aby sme sa 
snažili prežívať veľkonočnú radosť 
v úzkom spojení so vzkrieseným 
Kristom cez Božie milosrdenstvo. 
Prosil prítomných pútnikov, aby 

sa snažili ako kresťania prejavovať 
v tomto súčasnom liberálnom svete 
svojím životom, verní Ježišovmu 
evanjeliu - v nasledovaní jeho filo-
zofie lásky k nám ľuďom. Svojím 
vonkajším prejavom sa snažme zo-
rientovať v tomto uponáhľanom se-
kulárnom svete, zastaviť sa a všímať 
si ľudí okolo nás, hlavne tých, čo sú 
na okraji spoločnosti, starí a osame-
lí. Kresťanským ponímaním života 
sa snažme postaviť voči terorizmu 
a voči všetkým tým, ktorí ničia pri-
rodzený spôsob života v spoločnos-
ti. Naše vonkajšie prejavy by sa mali 
prejavovať v pokore, s úsmevom, 
v odpustení a v pomoci umocnené 
v duchu Božieho milosrdenstva. 

Na záver všetkých pútnikov 
odovzdal pod milostivú ochranu 
Matky milosrdenstva. Po svätej omši 
a slávnostnom požehnaní sa pútnici 
pobrali domov.                         Mária

Božie milosrdenstvo - naša nádej

Francúzsky rabín, Jean-Marie Élie Setbon, ktorý kon-
vertoval zo židovskej na kresťanskú vieru, navštívil 

našu farnosť v piatok 3. mája, aby nám porozprával svoj 
životný príbeh. 

Narodil sa v roku 1964 v židovskej rodine v Paríži a Ježiš 
Kristus ho priťahoval od detstva, ale v mladosti sa rozhodol 
venovať štúdiu židovstva a stal sa ortodoxným rabínom. 
Až po založení rodiny sa po rokoch znovu otvorila jeho 
cesta ku Kristovi, tentokrát už definitívne. Ako sám hovorí, 
Ježiš ho spracovával viac než 30 rokov. O svojom životnom 
rozhodovaní píše aj v knihe Od jarmulky ke kříži, ktorú 
vydalo Karmelitánske nakladateľstvo v roku 2013. 

Jeho životná pozícia nebola ľahká, lebo ak sa obráti 
nejaký žid ku kresťanstvu, berie to jeho rodina, a to aj tá, 
ktorá vieru nepraktizuje, ako zradu. Taktiež sa priznal, že 
vo Francúzsku ho neprijali. Napriek tomu vyznáva, že 
judaismus a všetko, čo k nemu patrí, aj tak miluje. 

Vo viere ho fascinuje vzťah lásky medzi Bohom a kaž-
dým z nás. Vzťah, ktorý má meniť aj náš vzťah k sebe na-
vzájom. Už ako dieťa, ale aj v dospelosti intenzívne preživa 
to, keď sa stretne s Kristom na kríži: „V prítomnosti Ježiša 
na kríži prežívam niečo výnimočné. Mám silný pocit, že sa 

stretávam so živou osobou. Je to veľmi mocná, božská prí-
tomnosť, ktorá odpúšťa, prináša pokoj, zmierenie a hlboký 
vnútorný mier. Cítim sa ako pred bránami neba.“

Počas svojej prednášky prízvukoval najmä nasledu-
júce: 

1. máme mať osobný vzťah s Ježišom Kristom, rozprávať 
sa s ním,

2. viera v Boha nie je folklór,
3. máme byť hrdí na našich martýrov – mučeníkov. Aj 

tu, na Slovensku, rodičia majú rozprávať deťom príbehy 
našich mučeníkov. 

Pri otázke na jeho názor na dôsledky požiaru chrámu 
Notre Damme v Paríži zdôraznil väčšiu dôležitosť v bu-
dovaní živých kameňov cirkvi, ktorými sú ľudia. Čo nás 
možno trošku prekvapilo, ale môže to byť spôsobené aj 
tým, že ako konvertita vníma väčšiu dôležitosť evanje-
lizácie a šírenia viery ako napr. kresťanských symbolov, 
ktoré zase majú nezanedbateľný význam pre nás, čo 
v kresťanskej viere vyrastáme a žijeme. Taktiež pri rých-
lej reči rabína Setbona boli väčšie nároky na tlmočníčku 
z francúzštiny, čo mohlo viesť k drobným nepresnostiam 
pri preklade pre poslucháčov. Nezávisle od toho bola náv-
števa hosťa z Paríža, ktorého srdce horí pre Krista, veľmi 
zaujímavou. Pozval nás k veselšiemu prežívaniu chvíle, 
keď prijímame Krista. Čo možno navonok prejaviť nám 
nie je celkom blízke, ale tá vnútorná radosť a odovzdanosť 
Kristovi našim životom určite nechýba. 

„Človek nemôže žiť bez lásky. Dokiaľ sa mu láska 
nezjaví, dokiaľ sa nestretne s láskou, ktorú k nemu Boh 
prechováva, chýba jeho životu zmysel. Keď som sa stal 
kresťanom, naučil som sa milovať druhého človeka nielen 
preto, že je členom mojej komunity, ale jednoducho ako 
svojho blížneho. Bol to pre mňa zásadný obrat, vnútorné 
znovuzrodenie, ktoré mi dalo nový pohľad, nové srdce 
i nové city. Dnes citlivo vnímam všetko, čo sa vo svete 
deje, nielen to, čo sa týka Židov. A z celého srdca sa za svet 
modlím.“                                                 J. V.

„Stal som sa kresťanom“
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Zo života Zo života 
v Malom Slavkovev Malom Slavkove

Z filiálky Z filiálky 
Stráne p. TatramiStráne p. Tatrami

• Kvetnú nedeľu – vstup do 
Veľkého týždňa ako aj Veľkonočné 
trojdnie sme prežívali spolu s pánom 
kaplánom Martinom Kováčom. Pre 
každého veriaceho by to mali byť 
najdôležitejšie sviatky v roku, veď 
Kristus nám svojou obetou na kríži 
otvoril dvere k Otcovi, on zomrel za 
každého jedného z nás. Na Zelený 
štvrtok sme boli s Ním vo večeradle, 
keď lámal chlieb a dával ho dvanás-
tim. Vo Veľký piatok sme ho spre-
vádzali na krížovej ceste, ktorá bola 
tento rok vonku, keďže nám prialo 
počasie. Začínala v kostole a ďalej 
boli jednotlivé zastavenia pozdĺž celej 
dediny a končila na cintoríne. Počas 
piatkových obradov sme si každý 
jednotlivo mohli uctiť kríž. V Bielu 
sobotu sa v slávnostnom sprievode 
zmŕtvychvstalého Krista okolo kos-
tola objavil aj text Aleluja, ktorý sme 
pochovali v utorok pred Popolcovou 
stredou. Pán kaplán, nás počas tých-
to dní povzbudzoval k ozajstnému 
prežívaniu a sláveniu nielen týchto 
dní, ale aj každej nedele, zasvätiť ju 
Kristovi a svojim blízkym.

• Na sviatok svätého Floriána, 
ktorý pripadol tento rok na nedeľu 

5. mája, sme spolu s našimi hasičmi 
slávili liturgiu (na snímke), ktorú slúžil 
pán kaplán Tomáš Tomusko. Je dob-
ré vidieť tých, ktorí sa starajú o dobro 
obce, keď vo svojich pekných unifor-
mách sa zapájajú aj do čítaní a nose-
nia obetných darov. Na konci svätej 
omše si veriaci mohli uctiť ostatky sv. 
Floriána a sv. Dominika, ktoré máme 
v kostole.

• Výnimočným pre mnohé deti sa 
stal 12. máj, lebo práve v tento deň po 
dôkladnej príprave prvýkrát pristúpi-
li k Eucharistii v kostolíku sv. Michala. 
Pán kaplán Martin Kováč, ktorý im na 
detských omšiach vysvetlil a priblížil 

krásu liturgie, aby ju chápali a tešili sa 
na stretnutie s Ježišom, aj teraz v prí-
hovore poukázal na dôležitosť častého 
prijímania Krista. Na breze, ktorú sme 
mali v kostole, kňaz vysvetlil deťom, 
čo sa stane, ak nebudú žiť v prostredí, 
ktoré im ponúka Boh, keď sa nebudú 
modliť, chodiť do kostola a k sviatos-
tiam. Viera v ich živote bude chýbať, 
strhne ich moc a pokušenie sveta, 
nebudú mať silu odolávať zlu a už 
viac nebudú patriť Kristovi, ale svetu 
a sebeckým potrebám tela. Poprial im, 
aby sviatosť, ktorú prijali, nebola pre 
nich len jednorazovou záležitosťou, 
ale dôležitou a dennodennou súčas-
ťou kresťanského života.           Anka

• V nedeľu 26. mája počas sláv-
nostnej svätej omše, ktorú slávil pán 
kaplán Tomáš Tomusko prijalo 41 
detí prvýkrát Kristovo telo ako 
Chlieb života. Po predchádzajúcej 
príprave na spoločných stretnutiach 
a sviatosti zmierenia nadišiel dlho 
očakávaný deň. Pán kaplán vo svo-
jom príhovore poďakoval rodičom 
za to, že priviedli deti do chrámu, 
aby mali plnú účasť svätej omši. Za 
túto vzácnu a svätú chvíľu máme 
byť všetci vďační a máme oslavovať 
Pána, lebo je dobrý. V závere svätej 
omše sa rodičia prvoprijímajúcich 
detí poďakovali pánovi kaplánovi 
za prípravu detí i celej slávnosti. 
Vzácnosť  a neopakovateľnosť 
tohto dňa budú deťom pripomí-
nať pamätné obrázky a ružence, 
ktoré dostali deti po záverečnom 
požehnaní. Úprimné poďakovanie 
patrí všetkým kňazom farnosti za 
ich pastoračnú starostlivosť, vy-
slúženie sviatosti zmierenia, a tiež 
ochotným veriacim za prípravu detí 
i celej slávnosti.                            

S mesiacmi pribúdajúcimi od januá-
rového úmrtia nášho otca som 

s nostalgickou spomienkou v srdci 
prežila tohtoročnú tretiu júnovú 
nedeľu, ktorá je venovaná všetkým 
otcom. Mnohokrát si až odchodom 
blízkeho človeka uvedomujeme jeho 
hodnotu, ktorou nenápadne a v skry-
tosti obohacoval náš život a v prípade 
otca aj žil svoje otcovstvo. V mnohých 
krajinách si v ten deň pripomíname 
dôležitosť otca v rodine a pri výcho-
ve detí. Tento sviatok vďačí (podľa 
internetovej poradne) za svoj zrod 
s najväčšou pravdepodobnosťou dcé-
re veterána občianskej vojny Williama 
Smarta, ktorý po smrti svojej manžel-
ky vychovával a staral sa o šesť detí. 
Jeho dcéra Sonora vnímala svojho 
otca ako hrdinu a chcela, aby tak ako 
matky majú svoj deň, mali svoj deň aj 
všetci otcovia. Okrem slov, či prejavov 
vďaky našim otcom sa núka v tento 
deň aj príležitosť poďakovať kňazom 
za ich dar duchovného otcovstva. 
Svoje životy prežívajú starostlivosťou 
o nás veriacich prostredníctvom mod-

litieb, sviatostí, učenia, duchovného 
poradenstva i osobného svedectva. 
Poznám mnohých kňazov, ktorí sa 
modlia za mňa i so mnou, učia a po-
vzbudzujú ma, počúvajú i poúčajú, 
odporúčajú vhodnú duchovnú lite-
ratúru. Povzbudzujú ma, aby som sa 
zúčastňovala na každodennej svätej 
omši, často pristupovala k sviatosti 
zmierenia, navštevovala chorých, 
pomáhala starším, využívala svoje 
talenty, aby som slúžila Bohu. Pod-
porujú ma v ťažkostiach a zdieľajú 
svoje skúsenosti. Usilujem sa denne 
za nich modliť a podporovať ich 
v kňazskom povolaní. Tiež modlím za 
kňazov, ktorí už zomreli a ktorí boli ku 
mne veľmi láskaví v čase, keď som ich 
poznala. V mnohých prípadoch som 
bola svedkom ozajstného duchovné-
ho otcovstva kňazov, ktoré je veľkým 
darom pre celú Cirkev. Spôsobov 
ako sa modliť a prejaviť vďačnosť je 
mnoho. Môžeme tak robiť v skrytosti 
i verejne, aby cítili od svojich veriacich 
prijatie a vďačnosť.

Ľubomíra PITOŇÁKOVÁ

DEŇ OTCOV
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Manželia Štenclovci strávili pol 
roka na projekte Slovenskej 

katolíckej charity v africkej Rwande. 
Objavovali novú kultúru, pozorovali 
iný prístup k životu, spoznávali sa-
mých seba a najviac času trávili ria-
dením projektu Kultúrneho Centra sv. 
Vincenta Pallotti pre deti v Kibeho. Čo 
bolo ich hlavnou náplňou a čo v nich 
Rwanda zmenila? (Štenclovcov a ich 
príbeh sme si mohli vypočuť naživo aj 
u nás v Kežmarku v nedeľu 26. mája 
2019.) 

Rwanda je krajinou na východe 
strednej Afriky a susedí s Ugandou, 
Kongom, Tanzániou a Burundi. Kra-
jina je rozlohou takmer polovicou Slo-
venska, má 11 miliónov obyvateľov. 
Aj napriek genocíde je najhustejšie 
obývanou krajinou kontinentálnej 
Afriky. Z veriacich prevládajú kato-
líci (cca 57 %). Úradným jazykom je 
kinyarwanda, no dorozumiete sa aj 
francúzštinou a s mladšou populá-
ciou aj angličtinou. Rwanda sa nazýva 
aj „krajinou tisícich kopcov” a láme 
všetky naše európske stereotypy 
o typickej Afrike. Je to veľmi zelená 
krajina, tiež vysoko položená, takže 
klíma v mnohých oblastiach nie je 
tropická. Okrem parkov sa v nej ne-
stretnete ani so slonmi, hadmi, levmi, 
no je známa výskytom goríl v oblasti 
vulkánov na severe. My sme pôsobili 
v malom mestečku Kibeho na juhu 
krajiny, v najchudobnejšej oblasti 
Rwandy. Napriek tomu, že je Kibeho 
mariánskym pútnickým miestom, 
na rozdiel od tých európskych ohú-
ri jednoduchosťou, nekonzumom 
a pokojom. Dokonca tu nevedie ani 
asfaltová cesta. Panna Mária tam aj 
tak mení životy ľudí, zázraky sa tam 
dejú na dennom poriadku. 

Asi 3 minúty od hlavného Sanktu-
ária sa nachádza malý domček, ktorý 
od 23. 5. 2016 v pracovné dni navšte-
vujú najchudobnejšie deti vo veku 

od 4 do 6 rokov. Deti bývajú v okolí 
centra, od 45 minút do 1 hodiny, väč-
šinou pochádzajú z nekompletných 
rodín a trpia rôznymi chorobami 
poruchami z nízkej hygieny. Deti, 
ktoré sú do centra vyberané sloven-
skými dobrovoľníkmi, sa v centre 
pripravujú na nástup do školy a to 
nielen vzdelaním. Sú im vštepované 
základy hygieny, sociálne návyky, 
dostávajú výživnú stravu a práve 
v centre majú priestor na hry, prvé 
kamarátstva a objatia, záujem od 
učiteľov a dobrovoľníkov. Tento pro-
jekt funguje a napreduje len vďaka 
slovenským darcom podporujúcim 
projekty Slovenskej katolíckej charity 
v Afrike. Do projektu sú partnersky 
zapojení Pallottíni, ktorí nám pomá-
hali s lokálnymi problémami.

K dnešnému dňu máme v centre 
75 detí. Na začiatku školského roka, 
po ich výbere, ktorý prebieha priamo 
v domácnostiach a zapísaní sa, začí-
najú deti spolu s rodičmi dochádzať 
do centra. Je to pre nich veľká vec, 
keďže máloktorý ich rovesník prejde 

pred školou akoukoľvek prípravou. 
Deti prídu v prvý den v čistých ve-
ciach (ktoré nosia do centra väčšinou 
stále a cez víkend si ich operú), s ce-
ruzkou a 1/3 zošita. V očiach majú 
iskričky radosti a hrdosti. Zoznámia 
sa s učiteľkami a prichádzajú do 
triedy, v ktorej sú stoličky, kriedy, 
farebné steny. Nič také dovtedy nevi-
deli. V škole poslušne sedia a pozorne 
počúvajú každé slovo. (V centre sme 
samozrejme mali aj problémove 
deti, no išlo skôr o prípady, ktoré 
pochádzali z ťažkých pomerov: al-
koholizmus, rozbitá rodina, resp. žili 
u susedov, nedôvera voči ľuďom). 
Učia sa nové pesničky, spoznávajú 
farby a paradoxne, väčšina z nich vidí 
leva na obrázku prvýkrát. Následne 
ich čaká umývanie rúk a zúbkov, to 
dovtedy nepoznali. Poslušne si posa-
dajú a nasleduje teplý obed: výživná 
ovsená kaša alebo zeleninové rizoto. 
Aby niekto nedojedol? Preberal? 
Vymýšľal? To sa nestáva. Deti hltavo 
napĺňajú brušká, keďže nemajú istotu, 
že doma ich bude nejaké jedlo čakať. 
Ak na konci mesiaca dostanú cukrík 
za dochádzku, sú to pre nich Vianoce. 
Tu sa nik nepýta, čo bude jesť, ale či 
bude jesť. 

Počas dňa ešte prebiehala zdravot-
ná kontrola nožičiek. Keďže deti často 
chodia doma naboso, malé ranky sa 
im často pri zlej hygiene nainfikujú 
červíčkami, ktoré im vyžierajú tkani-
vo. Ak sa toto nelieči a nečistí, infekcia 
môže prerásť do obrovských rozme-
rov. V centre sa našim statočným de-
ťom snažíme s týmto pomáhať. 

PREŽILI SME POL ROKA V RWANDE

V prípade, že by ste mali záujem finančne podporiť projekty Slovenskej 
katolíckej charity v Afrike, máte možnosť zaslať finančné prostriedky na 
bankový účet IBAN: SK74 5200 0000 0000 1635 2051, variabilný symbol: 
221. Bližšie informácie o podpore týchto projektov nájdete na stránke: 
https://charita.sk/postnakrabicka/. 

Ak máte záujem adoptovať si dieťa a podporovať ho na diaľku, pozrite si 
podmienky adopcie Slovenskej katolíckej charity, Adopcia na diaľku: https:
//charita.sk/adopcia/. V prípade záujmu o adopciu dieťaťa priamo z Kul-
túrneho Centra sv. Vincenta de Pallotti, nájdete informácie o pallottínskej 
Adopcii srdca na stránke: http://pallotini.sk/adopcia-srdca-o-projekte/.

V prípade záujmu o dobrovoľníctvo v Afrike nájdete informácie na 
stránke: https://charita.sk/rozvojova-spolupraca/dobrovolnictvo/
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Počas týždňa do centra prichádzali 
rodičia s rôznymi požiadavkami 
a často skúšali, kam až dobrovoľník 
povolí, no pravidlá sú jasné. Cen-
trum pomáha rodinám s oblečením, 
topánkami a jedlom pre deti. Všetky 
tieto veci si ale rodičia musia odrobiť 
(pomôžu nám s maličkosťami v okolí 
centra, napr.: poplejú, umyjú riad po 
obede, pomôžu v kuchyni). Je veľmi 
dôležité držať sa týchto pravidiel, lebo 
akékoľvek ich nedodržanie spôsobí, 
že lokálni budú cítiť nespravodlivosť 
a na druhý deň prídu do centra všetci 
s tým, že aj oni chcú… Tiež ak vidia, 
že sa dáva niečo zadarmo, strácajú 
motiváciu pracovať. Dúfajú, že člo-
vek opäť povolí. Potom je už často 
náročné vydržať nápor rodičov. Pre 
nás Európanov je to ťažké. Keď človek 
vidí lokálne podmienky, rozdal by sa. 
Veď ako nám je dobre, toľko možnos-
tí! V Rwande nie je práca, pre jogurt 
sme museli cestovať 2 x 2 hodiny auto-
busom, teplá voda tečie len keď svieti 
slnko… Človek tam spozná význam 
slov „nedá sa”, „nie je”, aj keď má 
plné vrecká peňazí, v Kibehu si čo-
koládu jednoducho nekúpi. Je preto 
veľmi ťažké nepomôcť, nerozdať. No 
ako hovoril tamojší kňaz „nedať je 
niekedy viac”. To pomáha lokálnej 
komunite rásť, napredovať a preto 
sa o to snažíme aj cez našich rodičov. 
Viesť ich k samostatnosti, práci a tiež 
lámať ich stereotypy o nás. Podľa nich 
sú totiž Európania bohatí, nemravní 
a stačí si všetko len vypýtať. Je to ale 
naša zodpovednosť, tieto stereotypy 
meniť, alebo sú pravdou? 

Centrum k dnešnému dňu zamest-
náva 7 miestnych ľudí: 3 učiteľky, 2 
strážnikov, kuchárku a pomocníka. 
Všetci prešli výbermi slovenských 
dobrovoľníkov a hovoria anglicky. Je 
to veselá partička ☺ Za prácu sú veľmi 

vďační, keďže je to veľká výsada. Väč-
šina ľudí v okolí Kibeha prácu nemá. 
V takom prípade je život veľmi ťažký, 
no v uličkách dediniek na bežnom 
poriadku. Ľudia bývajú v malých 
domčekoch bez elektriny, ak majú 
malé pole, vypestujú si na ňom fazu-
ľu alebo zemiaky. Tie - ak sa pošťastí 
- predajú na lokálnom trhu. Ak získajú 
prácu (väčšinou v poľnohospodárstve 
alebo výpomoc v administratíve), ich 
mesačná mzda sa pohybuje okolo 25 
- 40 eur. V takom prípade sa mení ich 
život, aj život ich rodiny, ktorú tiež 
z platu podporujú k lepšiemu. 

V Rwande sme boli predĺženými 
rukami Slovenskej katolíckej cha-
rity. Spoločne sme komunikovali, 
zasielali reporty, hodnotili zmeny 
v projekte. Na dennom poriadku 
bola návšteva centra, kontrola za-
mestnancov, hra s drobcami, sprá-
va financií, koordinácia „adopcie 
srdca”, komunikácia s lokálnymi 

pátrami a riešenie rôznych admi-
nistratívnych otázok, nákupy pre 
centrum alebo komunikácia s ro-
dičmi (je na dennom poriadku).

V Rwande sme strávili krásnych 
6 mesiacov a veľmi nás zmenila. Pri 
odchode nám bolo veľmi smutno. Aj 
keď nám mnohé veci zo Slovenska 
chýbali, báli sme sa, že príchodom 
na Slovensko sa všetko zmení, opäť 
zapadneme do starých koľají nezmy-
selného rýchleho kolotoča. Bol to pre 
nás naozaj premieňajúci čas. Je to síce 
klišé, no v Rwande sme dostali oveľa 
viac, ako sme my dali. Vrátili sme sa 
ako pomalší ľudia, vážiaci si jedno-
duché chvíle, vzťahy, priblížili sme sa 
k Bohu a Panne Márii, lebo v ťažkých 
chvíľach boli jediní, ktorí tam s nami 
boli. Dnes si všímame listy na stro-
moch, snažíme sa chodiť pešo, vieme 
pozornejšie počúvať iných a našim 
cieľom je žiť Kibeho na Slovensku. 

    Žofka a Martin ŠTENCLOVCI

Na 17. misijnú púť do Levoče pri-
šlo viac ako 1 000 detí so svo-

jimi animátormi a aj viacero rodín. 
Pod Mariánskou horou deti začali 
putovať s mottom: Aj keď sme malí, 
veľa zmôžeme, zasadiť kúsok dobra 
do zeme. 

Cestou nahor mali deti rôzne 
úlohy, za ktoré dostali nálepku. Na 
Mariánskej hore nasledovali stano-
vištia s bohoslovcami a moderova-
ný program, počas ktorého si deti 
zaspievali aj hymnu z ročnej témy 
Z malého zrnka strom a domov si 
odniesli obrázok s nálepkami získa-
nými na jednotlivých stanovištiach. 
Deti so sebou priniesli aj obetný dar 

Koledníci putovali do Levoče

– školské pomôcky pre tých, ktorí ich 
nemajú dostatok.  Misijná púť vyvr-
cholila modlitbou svätého ruženca 
a svätou omšou.

Púť detí bola príležitosťou poďa-
kovať koledníkom Dobrej noviny za 
ich vianočné koledovanie pre chu-
dobných v Ugande. Z našej farnosti 
sa zúčastnilo 30 koledníkov, medzi 
nimi boli aj deti z cirkevnej škôlky, 
ktoré sa aj tento rok zapojili do kole-
dovania. Ďakujeme Panne Márii, že 
sme ju mohli po roku opäť pozdraviť 
a vyprosiť si potrebné dary a milosti. 
Naša vďaka patrí aj pánovi dekanovi 
za finančnú podporu.

sr. Marcelína

Po prvýkrát sa v materskej škole 
sv. Kríža v dňoch 9. - 10. apríla 

uskutočnili veľkonočné predajné 
trhy. Šikovné ruky tunajších učiteliek 
vytvorili krásne a zaujímavé výrobky 
s veľkonočnou tematikou, ale aj iné 
zaujímavé práce. Tieto výrobky si ro-
dičia a príbuzní našich detičiek mohli 
kúpiť. Všetky výrobky z trhov sa 
vypredali, z čoho mali organizátori 
veľkú radosť. 

Anna VILČEKOVÁ

Veľkonočné 
predajné trhy
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Tieto slová vyznania zazneli od 
škôlkarov z príležitosti Dňa 

matiek v jedálni ZŠ s MŠ sv. Kríža. 
O mesiaci máj sa hovorí, že je mesia-
com lásky. Je mesiacom, kedy viac ako 
inokedy vzývame Pannu Máriu ako 
Matku, Pannu, Pomocnicu, Kráľovnú.. 
a jej orodovanie a ochranu hmatateľne 
pociťujeme.  Materinská láska matky 
odzrkadľuje Božiu lásku. 

Poobede 21. mája sa zišli mamky, 
babky, starké ale i ockovia, aby si po-
zreli vystúpenie svojich najmenších 
detí venované Dňu matiek. Každá 
trieda prezentovala ľudový tanček 
so spevom. Všetky deti zo škôlky sa 
zjednotili spolu so svojími pani uči-
teľkami v ľudovom oblečení a aj celý 

Mama, ty vieš, že na svete si jediná...

program sa niesol v duchu ľudových 
tancov a pesničiek. Nakoniec deti za-
spievali pieseň Vyznanie a takýmto 
spôsobom poďakovali mamkám za 
ich lásku, starostlivosť, obety, úsmev, 
ba i nie jednu slzu:

V očiach mamy zrkadlí sa slza 
šťastia,

Vzácnym chvíľam verí, že sa 
k nám vrátia.

Mamin úsmev je tak nekonečne 
krásny,

pohľadom nás chráni jak anjel 
strážny.

Mama ty vieš, že na svete si je-
diná,

ktorej láska je tak čistá a úprim-
ná...                               sr. Marcelína • 
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• Marianka Jerdoneková, 8 rokov

• Ninka Šoltésová, 7 rokov• Sebastian Smrek, 8 rokov
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• Prvoprijímajúci z filiálky Stráne pod Tatrami.                                                                                                                    Snímky: Ľubka Pitoňáková
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• Biblia očami detí - 1. miesto - Dominika Stupáková• 
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• ZŠ Nižná brána.                                              Snímky: Martin Sokáč • Deti z Malého Slavkova.                                 Snímka: Anna Kleinová              

• CZŠ sv. Kríža 3.B. • CZŠ sv. Kríža 3.A.

• ZŠ Dr. Daniela Fischera 3.C. • ZŠ Hradná.

• ZŠ Dr. Daniela Fischera 3.A. • ZŠ Dr. Daniela Fischera 3.B.

Z prvého svätého prijímaniaZ prvého svätého prijímania


