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List	farára	a	duchovného	otca	farnosti	Kežmarok		
svojim	veriacim	

	
Milí	bratia	a	sestry,	milí	moji	farníci,	

12.	 júna,	 čiže	v	dnešný	deň,	 sú	 to	presne	dva	roky	odvtedy,	 čo	ma	dnes	už	zosnulý	
diecézny	otec	biskup	Štefan	Sečka	menoval	za	farára	do	tejto	farnosti.	Chcem	sa	Vám	
prihovoriť	 týmto	 listom	 ako	 Váš	 duchovný	 otec.	 Uplynulé	 mesiace	 poznačila	
pandémia,	 ale	 ešte	 viac	 vojnový	 konflikt	 na	 Ukrajine.	 Ďakujem	 všetkým	 v	
našom	meste	a	na	 filiálkach,	ktorí	 ste	prejavili	 ľudské	porozumenie	a	blízkosť	 tým,	
ktorých	vojnový	konflikt	pripravil	o	bezpečie	domova.			

V	dnešnú	nedeľu	slávime	Najsvätejšiu	Trojicu.	Ako	kresťania	si	pripomíname,	že	sme	
boli	pokrstení	v	mene	Otca	i	Syna	i	Ducha	Svätého.	Svätý	Patrik,	patrón	Írska,	zvykol	
vysvetľovať	toto	tajomstvo	jednoduchým	spôsobom.	Pozrite	na	ďatelinový	trojlístok.	
Z	jednej	stonky	vyrastajú	tri	lístky.	Každý	lístok	je	samostatný,	ale	predsa	majú	jednu	
spoločnú	 stonku.	 Tak	 je	 to	 aj	 s	tajomstvom	dnešnej	 slávnosti.	 Vyznávame,	 že	Otec,	
Syn	a	Duch	Svätý	 sú	 tri	 rozdielne	osoby,	 každá	 z	nich	má	božskú	prirodzenosť,	 ale	
stále	je	len	jeden	Boh.	V	deň	Najsvätejšej	Trojice	predkladám	aj	tri	výzvy,	ktoré	stoja	
predo	mnou	ako	duchovným	otcom	tejto	farnosti	spolu	s	mojimi	pánmi	kaplánmi.		

Prvou	 výzvou	 je	 minuloročné	 sčítanie	 obyvateľstva.	 Ďakujem	 všetkým,	 ktorí	 aj	
takýmto	spôsobom	vyznali	svoju	vieru	a	prihlásili	sa	do	Katolíckej	cirkvi.	Kežmarok	
má	podľa	tohto	sčítania	15	552	obyvateľov.	Z	toho	katolíkov	je	10	013.	Pre	mňa	ako	
Vášho	duchovného	otca	je	však	výzvou	tá	skutočnosť,	že	až	2632	obyvateľov	mesta	
uviedlo,	 že	 je	 udajne	 bez	 vyznania.	 Pre	 mňa	 je	 to	 veľmi	 vysoký	 počet	 a	som	
presvedčený,	 že	 väčšina	 z	tých,	 ktorí	 napísali	 „bez	 vyznania“,	 sú	 v	skutočnosti	
pokrstení	 kresťania.	 Len	možno	 ľahostajnosť,	 zlá	 skúsenosť	 s	Cirkvou,	 alebo	vplyv	
verejnej	mienky	spôsobil,	že	sa	rozhodli	zaradiť	medzi	neveriacich.	V	tejto	chvíli	sa	
obraciam	 zvlášť	 na	 nich	 a	prosím:	 netrestajte	 Pána	 Boha	 kvôli	 Vašej	 negatívnej	
skúsenosti	 alebo	 ľahostajnosti.	 Boli	 ste	 pokrstení	 v	mene	 Otca	 i	 Syna	 i	Ducha	
Svätého.	Neboli	 ste	pokrstení	v	mene	Vašej	babky,	kňaza	vo	 farnosti,	alebo	módnej	
vlny.	Prosím,	 vráťte	 sa	k	Bohu.	V	mojom	srdci	 a	ešte	viac	 v	Cirkvi	máte	vždy	dvere	
otvorené.	 Chcem	Vás	 priviesť	 ku	Kristovi,	 aby	 ste	 spoznali,	 aké	 hlboké	 a	krásne	 je	
jeho	posolstvo.	Aj	preto	sme	začali	sv.	omše	na	sídlisku	Juh	a	povzbudzujem	všetkých	
jeho	obyvateľov	–	prichádzajte	na	 sv.	 omše	do	 cirkevnej	 školy	 a	samozrejme	aj	 do	
baziliky,	na	filiálky,	či	do	kláštora	sestier	redemptoristiek	na	Kamennej	Bani.	Všetci	
ste	srdečne	vítaní.	Pre	všetkých	sú	dvere	otvorené.		



	

	

Druhou	 výzvou	 je	mládež.	 Priznám	 sa,	 že	 od	môjho	 príchodu	 stále	 v	 sebe	 nesiem	
negatívne	 prekvapenie,	 ktoré	 ma	 čakalo,	 že	 tu	 nefunguje	 spoločenstvo	 mladých.	
Pracujú	tu	rôzne	spoločenstvá	–	kresťanskí	seniori,	ružencové	spoločenstvá,	skauti,	
modlitby	matiek,	 skúšame	 dať	 dohromady	mužov	 a	otcov,	 rozbehli	 sme	 detské	 sv.	
omše.	 Nedarí	 sa	 nám	 však	 osloviť	 tínedžerov,	 ktorých	 sú	 v	meste	 doslova	 stovky.	
Všimnite	 si,	 keď	 je	 v	piatok	 večer	 sv.	 omša	 pre	mládež.	 Počet	mladých	 ľudí	 na	nej	
spočítame	na	prstoch	dvoch	rúk.	Ale	nevzdávam	sa.	Od	septembra	začne	príprava	na	
birmovku.	Práve	teraz	prebieha	prihlasovanie	budúcoročných	deviatakov.	Sv.	omša	
pre	mládež	sa	presunie	od	nového	školského		roka	z	piatka	na	stredu	večer.	Okrem	
toho	 v	malých	 skupinkách	 sa	budeme	 stretávať	 s	mladými	 ľuďmi	podľa	programu	
„Vyvolený“.	 Bude	 to	 nová	 forma	 prípravy,	 pri	 ktorej	 sa	 chcem	 opierať	 o	nadšenie	
animátorov,	ale	aj	o	spoluprácu	s	rodičmi	a	birmovnými	rodičmi.	Záleží	nám	predsa	
spoločne	 na	 budúcnosti	 mladých	 ľudí.	 Chceme,	 aby	 z	nich	 boli	 nielen	 šikovní	
a	úspešní	 ľudia,	 ale	 aj	 charakterné	 a	pevné	 osobnosti,	 ktoré	 potiahnu	 toto	 mesto	
a	celé	 Slovensko	 k	hodnotám	 pravdy,	 spravodlivosti	 a	lásky	 v	duchu	 Kristovho	
evanjelia.	 Nechceme,	 aby	 birmovka	 bola	 pre	 mladých	 rozlúčkou	 s	Cirkvou,	 ale	
práveže,	 	 aby	 naštartovali	 nový	 vzťah	 s	Kristom,	 v	ktorom	 spoznajú	 krásu	 života	
podľa	návodu,	ktorý	ponúka	Ježiš	Kristus.		Všetkým	mladým,	ktorí	možno	odmietajú	
Krista	 a	Cirkev	 adresujem	 tieto	 slová:	 Ak	 Boh	 nie,	 tak	 akú	máte	 inú	 ponuku?	 Aký	
bude	 Váš	 život	 bez	 Boha?	 Myslíte	 si,	 že	 budete	 slobodnejší,	 že	 budete	 mať	 väčší	
pokoj	 a	radosť	 	v	 srdci	 bez	 Boha?	 Ak	 si	 odpoviete	 pravdivo,	 tak	 spoznáte,	 že	
skutočnú	 radosť	 a	pokoj	 Vám	 prináša	 viera	 v	Boha	 a	 viera	 v	hodnoty	 Ježišovho	
evanjelia.	

Môj	tretí	pohľad	opäť	vychádza	z	minuloročného	sčítania	obyvateľstva.	Podľa	neho	
v	našom	meste	 je	až	1412	ľudí	rozvedených.	Bratia	a	sestry,	 rozvod	 je	vždy	zlo.	To	
nie	sú	len	zranené	životy	manžela	a	manželky,	ale	rozbité	životy	detí,	starých	rodičov	
a	príbuzenstva.	 	 Niektorí	manželia	 po	 rozvode	 zostali	 sami,	 ale	 ďalší	 žijú	 s	novým	
partnerom.	 V	duchu	 náuky	 Cirkvi	 Vám	 chcem	 odkázať,	 že	 ste	 naďalej	 súčasťou	
Cirkvi.	 Nikto	 Vás	 nevylučuje	 zo	 spoločenstva	 kresťanov,	 iba	 ak	 Vy	 sami	 a	prosím,	
nerobte	 to!	 Stále	 máte	 miesto	 na	 bohoslužbách,	 stále	 sa	 môžete	 modliť	 a	konať	
dobré	 skutky	voči	 druhým.	Ak	potrebujete	pomoc	a	radu	vo	Vašej	 situácii,	 prosím,	
obráťte	 sa	 na	 nás	 –	 kňazov.	 Robte	 všetko	 pre	 výchovu	 svojich	 detí	 v	kresťanskom	
živote.	 Veďte	 ich	 k	sviatostiam,	modlite	 sa	 s	nimi	 doma,	 prichádzajte	 s	nimi	 na	 sv.	
omše.	 

Milí	bratia	a	sestry,	milí	moji	farníci,	ďakujem,	že	neprestávate	milovať	Krista	a	jeho	
Cirkev.	 Ďakujem,	 že	 sa	 hlásite	 k	nám	 a	k	Cirkvi.	 Ste	 trvalo	 v	mojich	 modlitbách	
a	obetách.	 Prosím	 naďalej	 o	Vašu	 spoluprácu,	 duchovnú	 blízkosť	 a	podporu.	
A	prosím:	„Modlite	sa	za	mňa!“		

	

Váš	farár	a	duchovný	otec	František	Trstenský 


