
Silvester 2022 

Rok s rokom sa zišiel a je tu opäť čas na chvíľu sa zastaviť a obzrieť sa za 

odchádzajúcim rokom 2022. Bol to rok, kedy sme sa takmer po dvojročnej pauze opäť 

mohli postupne vrátiť do normálu a obnoviť zaužívaný spôsob praktizovania 

náboženského života. Myslím, že obavy, že ľudia sa už do kostola nevrátia sa nenaplnili. 

Je však pravdou, že niektorí ľudia si odvykli od navštevovania bohoslužieb a prestali 

chodiť do kostola. K rozdeleniu veriacich prispeli protipandemické opatrenia, ktoré 

obmedzovali nábožensky život veriacich. Vo februári do našich životov vstúpila vojna 

na Ukrajine. Strach z covidu vystriedal strach z vojnového konfliktu v blízkosti našich 

hraníc. K tomu sa pridal nárast cien, energetická kríza, obavy z budúcnosti. Napriek 

tomu, veríme, že Dobrý Pán Boh je stále s nami a sprevádza nás svojou láskou aj 

v týchto neľahkých časoch. 

Ku koncoročnému príhovoru patria aj štatistické údaje, ktoré aj keď nevystihujú 

celú skutočnosť, predsa majú istú výpovednú hodnotu. Tento rok bolo 32 krstov, 7 

sobášov a 17 pohrebov.(4 nezaopatrení sviatosťami.)  

Pre porovnanie: Rok 2021 53 krstov, 7 sobášov a 17 pohrebov, 2020 (35 krstov, 

5 sobášov a 18 pohrebov) 2019 (57 krstov, 8 sobášov, 17 pohrebov), rok 2018 (37 

krstov, 8 sobášov, 21 pohrebov). 

K 1. sv. prijímaniu pristúpilo 51 detí. Z toho 35 z B tried. Aj keď medzi väčšinovým 

obyvateľstvom a Rómskou komunitou v Matejovciach pretrváva napätie, opravdivá 

kresťanská láska prekonáva každú formu rozdelenia. Pastoračná práca s Rómskymi 

deťmi nie je vôbec jednoduchá, ale určite má zmysel a prináša ovocie. Bez trpezlivosti, 

odpustenia a vzájomného pochopenia bude spolužitie ešte ťažšie. Cirkev vo farnosti 

(ako aj kostol) je otcovský dom, v ktorom je miesto pre každého, kde sa všetci aj napriek 

svojim slabostiam majú cítiť prijatí a milovaní. 

Vnímam tiež pozitívne skutočnosť, že niektoré deti hoci navštevujú školu 

v Poprade, chcú mať 1. sv. prijímanie vo svojej farnosti. Je však potrebné, aby sa to 

vyriešilo vždy na začiatku školského roka. Vysluhovanie sviatosti (1. sv. prijímanie 

a birmovka) nie je záležitosťou školy (lebo spolužiaci idú), ale farnosti, do ktorej 

patríme a ktorej sa cítime byť živou súčasťou. 

Každý rok pripomínam skutočnosť, že drvivá väčšina deti sa dnes rodí mimo 

manželstva. Rodinu pre kresťana katolíka garantuje kresťanské manželstvo. Mladí, 

ktorí dlhodobo žijú spolu bez sviatostného sobáša, sa sami vylučujú z prijímania 

sviatosti v dôsledku čoho nemôžu prijať úlohu krstného rodiča.  

Som, rád, že rodičia s malými deťmi navštevujú kostol. Avšak je dôležite, aby 

dieťa svojou prítomnosťou (krikom a svojvoľným chodením po kostole) nevyrušovalo 

ostatných veriacich. Je preto úlohou rodičov, aby dohliadli na svoje deti, prípadne šli 

s nimi do predsiene alebo v prípade plaču ostali vonku.  

Každý mesiac na prvý piatok ako aj pred sviatkami navštevujem chorých 

a starých. Moja návšteva v domácnosti neznamená blížiacu sa smrť. Ide o pastoračnú 

službu tým, ktorí už nemôžu z dôvodu choroby a veku navštevovať kostola a prijímať 

sviatosti.  



Termín pohrebu je vždy potrebné dohodnúť najprv s kňazom (nakoľko je pohreb 

v kostole!) po vzájomnej dohode s pohrebnou službou. V prípade, že oslovená 

pohrebná služba v  požadovanom čase (ktorý vyhovuje pozostalej rodine aj kňazovi) 

nemôže, odporúčam osloviť inú pohrebnú službu.  

Na záver chcem ešte vyjadriť slová vďaky. 

Moja vďaka patrí pánovi Pavlovi Dunajčanovi st. za jeho dlhoročnú a ochotnú 

službu pre kostol a farnosť. Keďže krátko pred Vianocami vážne onemocnel, prajeme 

mu skoré uzdravenie. 

Chcem poďakovať pani kostolníčkam za ich každodennú službu. Rovnako 

ďakujem všetkým spolupracovníkom, pani ekonómke, pani katechétke, pánom 

organistom, spevokolu, miništrantom, správcovi webovej stránky, lektorom, všetkým 

skupinám, ktoré pravidelne upratujú kostol, ženám, ktoré sa starajú o kvety a výzdobu.  

Rovnako vyslovujem Pán Boh zaplať hospodárskej rade farnosti za pomoc pri 

správe cirkevného majetku. Ďakujem za všetky práce vykonané tento rok na kostole 

(oprava omietky na kostolnej veži, zatekajúca strecha na sakristiou, vodovodná 

prípojka). Ďakujem Pánu Bohu za každý prejav ochoty ľudí, ktorí vedia nezištne 

pomôcť a pracovať pre dobro farnosti. 

Ďakujem tiež za prejavy ľudskej blízkosti vyjadrený cez pozvania k obedu alebo 

iné formy pozornosti voči osobe kňaza. 

Nie na poslednom mieste veľká vďaka patrí za všetky finančné dary (zvonček, 

ofery, milodary na kostol), vďaka ktorým môže farnosť fungovať. V dobe, keď ceny 

všetkého (okrem platov) stúpajú, stúpla aj výška vašich milodarov.  

Ak som niekomu nechtiac ublížil, či už slovom alebo skutkom, prosím o láskavé 

prepáčenie. Uisťujem vás o svojich modlitbách. 

 

S úctou  

František Knapík, správca farnosti 

 


