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List farára a duchovného otca farnosti Kežmarok
svojim veriacim
Milí bratia a sestry, milí moji farníci,
máme za sebou dva letné mesiace. Po dvoch rokoch pandémie ste ich mnohí využili na
skutočnú dovolenku a prázdniny či už doma alebo v zahraničí. Verím, že to bola pre Vás
príležitosť načerpať telesné aj duševné sily, že to bol čas strávený s Vašimi najbližšími, aby
ste upevnili vzájomné rodinné a medziľudské vzťahy. Začal september a s ním aj pre
žiakov návrat do školských lavíc a pre ostatných návrat ku každodenným povinnostiam
v práci a v domácnosti.
Chcem sa Vám v túto nedeľu mojím listom prihovoriť a predstaviť duchovný plán na
najbližšie mesiace pre našu farnosť. Tieto mesiace bude v našej farnosti rezonovať
príprava na prijatie sviatosti birmovania. Do prípravy sa zapoja žiaci 9. ročníkov základnej
školy a starší. Verím, že cez nich príprava osloví aj ich rodičov, birmovných rodičov,
starých rodičov a súrodencov. Pre nás kňazov je to veľká výzva z viacerých dôvodov. Mladí
ľudia v tomto veku často rebelujú voči všetkému a každému – najmä voči rodičom a
učiteľom. Neobchádza to ani postoj k Cirkvi. Mladí neraz odmietajú účasť na nedeľných sv.
omšiach, pristupovanie k sviatostiam alebo modlitbu. Birmovka sa neraz berie ako
oficiálna rozlúčka mladého človeka s Cirkvou a kostolom. Tohtoročná príprava na
birmovku bude odlišná a výnimočná. Birmovanci sa budú stretávať v malých skupinkách,
kde budú premýšľať a diskutovať o Božích pravdách a hľadať osobnú cestu viery. Cieľom
prípravy nie je prijať sviatosť birmovania ako jednorázovú udalosť, ale žiť Ježišovo
evanjelium v každodennom živote. Chceme mladým ukázať, že kresťanská viera im dáva
pravdivé odpovede na ich otázky o živote. Chceme im ponúknuť stretnutie s Ježišom, ktorý
sa dotkne ich srdca. Uvažovali ste niekedy nad tým, aké vlastnosti má Ježišov učeník?
Ponúkam Vám aspoň niektoré: dobre vie, že nie je nevyčerpateľnou studňou, ale
potrebuje čerpať od Ježiša čerpať silu v každodennej modlitbe, vo sviatostiach a v
účasti na sv. omši; dôveruje a nesúdi; dokáže počúvať a dobre poradiť; je si vedomý,
že je iba ľudskou bytosťou, ktorá sa môže aj mýliť a má svoje hranice; nemá vždy na
všetko odpovede. Buďme všetci autentickí Ježišovi učeníci a nedajme sa ani odradiť
ani znechutiť vlastnými pokleskami alebo posudzovaním druhých.
Pred nejakým časom som sa stretol s mladým 15 ročným chalanom, ktorý mi povedal, že
neverí v Boha, ani v Cirkev. Pýtal som sa, nech mi povie, že ak nie Boh, tak čo je pre neho
zmyslom života, akú má teda alternatívu. Pokrčil plecami. Drahí mladí, nemýľte si šťastie
s gaučom a netrávte život pred obrazovkou tabletu či mobilu. Povzbudzujem a vyzývam
mladých v našom meste: rozvíjajte svoje talenty, konajte dobro, pomáhajte starším

a chudobným. Robte to s radosťou a ochotne. Uvidíte, že budete prežívať pokoj a radosť
v srdci, ktorú Vám nedá žiadna sociálna sieť. Pozývam Vás všetkých, modlite sa za mladých
ľudí, za našich birmovancov, povzbudzujte ich k dobru, trpezlivo usmerňujte a vysvetľujte.
Učte ich správny pohľad na svet, učte ich morálne zásady. Nedovoľte, aby ich namiesto
Vás učil svet!
Druhé povzbudenie je toto: Zamilujme si všetci krásu sv. omše. Prichádzajte pravidelne
na nedeľné sv. omše a ak je možné, príďte aj cez týždeň. Dospelí, spomeňte si, od koho ste
sa naučili pekne prežehnať sa? Od koho ste sa naučili dôstojne kľačať a mať ruky zložené
pri modlitbe? Od koho ste sa naučili modliť sa? Boli to Vaši rodičia a starí rodičia. Skúste si
znova sprítomniť, ako Vaša matka alebo babka zobrala Vašu detskú ruku a učila Vás
prežehnať sa, pričom hovorila: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ako ste si ku nej kľakli
a modlili ste sa spolu s ňou. Prečo to spomínam? Robte to aj Vy! Buďte učiteľmi viery,
liturgie, modlitby pre Vaše deti a vnúčatá. Robte to trpezlivo znova a znova. Prichádzajte
s deťmi a vnúčatami na sv. omšu. Nenechávajte ich doma pred televízorom.
Nikto z nás si nezaslúži miesto v kostole a nikto z nás nesmie vyháňať druhého z kostola
a povedať: Ty tu nepatríš. Všetci sme pozvaní. Sv. omša nie je odmena. Je to nesmierny dar
Ježišovej lásky. Nie my, ale Boží Syn pozýva každého z nás. Iba Ježiš je Baránok, ktorý sa
obetoval na kríži za nás. Nie Ty alebo ja sme vykúpili tento svet. Iba Ježiš Kristus! Robme
to, čo sme počuli v dnešnom evanjeliu. Radujme sa, keď sa ľudia vracajú k Bohu.
Nebeský Otec sa raduje z každého, kto sa k nemu vráti a s láskou ho objíma. Nikoho
nekádrujme, zanechajme spory a spoločne pestujme spoločenstvo veriacich bratov
a sestier v Kežmarku.
Pred niekoľkými
týždňami naša farnosť dostala relikviu mladého chlapca –
blahoslaveného Carla Acutisa. Teraz je táto relikvia medzi mladými v cirkevnej škole. Carlo
zomrel ako 15 ročný na leukémiu. Viete, čo je úžasné? Tento chlapec od svojho 1. sv.
prijímania chodil každý deň na sv. omšu. Carlo si často kládol otázku, prečo sú také fronty
na rockové koncerty a do kina, ale žiadne fronty na Ježiša pri sv. omši? Keby ľudia vedeli, o
čo prichádzajú, boli by kostoly preplnené na prasknutie! Carlo hovoril: „Byť vždy blízko
Ježiša, to je môj životný plán.“ Chcem Vás všetkých povzbudiť k rovnakému životnému
plánu. Ideš do školy alebo do práce? Tak si povedz: Chcem byť dnes blízko Ježiša. Ideš
domov alebo na stretnutie s priateľmi, povedz: Chcem byť dnes blízko Ježiša. Milí bratia a
sestry, katolícka sv. omša je nádherná, má svoju hĺbku, má svoju vznešenosť a má svoju
krásu, ktorej sa nevyrovná zážitok z koncertu, filmu, alebo športu. Keď som na sv. omši,
som úplne pri Ježišovi.
Milí bratia a sestry, milí moji farníci, ďakujem, že neprestávate milovať Krista a jeho
Cirkev. Ďakujem, že prichádzate na sv. omše a pristupujete k sviatostiam, lebo tým
vyznávate: Byť blízko Ježiša je životný plán pre mňa a moju rodinu. 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

