
Veľká bolesť a rana od spoločenstiev farnosti Černová.  

     Milí moji veriaci farnosti Černová! Dovoľte mi prosím oboznámiť Vás s listom, ktorí bol 

podpísaný niektorými členmi hospodárskej rady farnosti, niektorými členmi pastoračnej rady 

farnosti, členmi OV MčR, pani riaditeľkou Základnej školy Andreja Hlinku a následne doručený 

mne a zaslaný na Biskupský úrad na Spišskej Kapitule Spišského Podhradia môjmu otcovi 

biskupovi Mons. ThDr. Jánovi Kubošovi, PhD., administrátorovi spišskej diecézy, na 

Arcibiskupský úrad Mons. Bernardovi Boberovi, Košickému arcibiskupovi a na Apoštolskú 

nunciatúru do Bratislavy Mons. Giacomo Guido Ottonello. Ako odpoveď na tento list pripájam 

vlastné vysvetlenie, ktorým chcem informovať veriacich farnosti Černová o skutočnostiach, ktoré 

môžu očistiť moje meno. Týmto listom nechcem nikomu ublížiť, práve naopak malo byť ublížené 

mne. Je to štandardný postup informovať všetkých veriacich o tomto liste. Každý máme svoje 

chyby a snažíme sa ich v živote odstraňovať. Prečo tento list zverejňujem až teraz po viac ako 

roku? Odpoveď je tá, že som nepoznal celkom dobre ľudí, ktorí sa pod tento list podpísali. Chcel 

som ich viac spoznať, viac si ich všímať. Ako sa zapájajú do života farnosti a teda ich duchovný 

život. Potom ma zaujímalo aj to v akom sú vzájomnom vzťahu pracovnom, osobnom alebo 

spoločenskom. Dostal som dostatočnú odpoveď. 

     Keď som prišiel 9.7.2019 do tejto farnosti, prišiel som ako kňaz plný elánu, energie a túžby 

ďalej a s veľkou láskou pracovať vo vinici Pána, konkrétne vo farnosti Černová. Vyhliadky boli 

reálne na rozvíjanie a pôsobenia duchovného života vo farnosti. Pracovať s deťmi bola a je priorita 

každej farnosti. No netreba zabúdať ani na seniorov a mládež. Prvé dva mesiace júl a august boli 

akési neisté. Spoznávať veriacich, starších ľudí, rovesníkov, mladších ľudí, školákov a malé 

detičky. Jednoducho som sa tešil. Začal školský rok a ja som okrem náboženskej výchovy 

deviateho a tretieho ročníka chcel mať užší kontakt s deťmi a tak som si zobral na starosť cez 

Centrum voľného času (CVC) aj krúžok vybíjanej. Mali sme ho dve hodiny do týždňa od októbra 

do konca mája budúceho roka. Na krúžok sa zapísalo a naň chodilo dvadsať deti Základnej školy. 

Mal som veľkú radosť. Detské sväté omše každý piatok. Pokračovali sme vo fatimských 

sláveniach svätého ruženca a svätej omše každý prvú sobotu. Duchovná obnova s adoráciami 

nočnými a dennými, spoločná svätá spoveď, svätý ruženec, krížová cesta po mestskej časti 

Ružomberka boli samozrejmosťou pred významnou udalosťou odpustovej slávnosti Ružencovej 

Panny Márie v našej farnosti ktorá sa uskutočnila v tomto roku od 4.9.-7.9. Ako kňaz považujem 

za nutnosť aspoň raz do roka v mesiaci október premodlievať sa s veriacimi farnosti liturgický 

svätý ruženec ktorý vedie pred svätými omšami kňaz. Mám to zaužívane od svojej kňazskej 

vysviacky. Nezabudli sme ani na október patriaci seniorom ako úcte k starším. Mali sme jednu 

októbrovú nedeľu určenú na stretnutie s nimi v kostole, kde sme sa pomodlili celý svätý ruženec, 

korunku k Božiemu milosrdenstvu. Potom som sa k ním prihovoril a odovzdal som im na 

znak úcty aj sladký darček. Pomalý prichádzala zima a s ňou nádherný advent sprevádzaný 

rorátnymi svätými omšami za účasti viacerých detičiek s lampášmi v rukách. Každý deň bola 

rorátna svätá omša ráno o 6:00 hod. Deti mali obrovskú radosť. Prišli Vianoce a s nimi nostalgické 

slávenie najkrajších sviatkov v roku. Dobre sme sa rorátnymi svätými omšami pripravili na 

slávenie Vianočných sviatkov, pretože atmosféra Vianoc bola v očiach veriacich preplneného 

kostola. Po Vianociach nasledovala príprava blížiaceho sa nové kalendárneho roka. Ja som 

nechcel v tom čase byť sám, tak sme sa s miništrantmi vybrali na celodenný výlet do Tatier. 

Zasneženým ránom sme šli na železničnú stanicu a odtiaľ do Popradu. Z Popradu do Starého 

Smokovca a na zasnežený Hrebienok. Potom sme sa spustili na saniach naspäť do Smokovca 

a odtiaľ sme pokračovali električkou na Štrbské Pleso. Prestúpili sme na ozubnicovú železnicu 

ktorou sme sa dostali do Štrby, kde sme prestúpili na vlak do Ružomberka. Vlak nás priviedol vo 

večerných hodinách domov. Bol to účastný výlet s miništrantmi. Ako veriaci na celom svete, tak 

sme aj my uvítali nový kalendárny rok. Ešte počas zimných prázdnin som túto trasu chcel 

absolvovať aj s deťmi prvého stupňa ZŠ, lebo Tatry boli nádherne zasnežené. Poprosil so pani 



učiteľku Bc. Erdogánovu o pedagogickú pomoc a s druháčikmi, tretiačikmi a štvrtákmi sme si 

urobili výlet obdobný ako s miništrantmi. Bolo nás dohromady dvadsaťdva aj s dvadsiatimi deťmi 

nižšieho stupňa. Touto cestou sa jej za túto pedagogickú pomoc ešte raz chcem poďakovať. Deti 

to dali. IC vlakom do Popradu, električkou na Hrebienok, z Hrebienka všetky deti na zadku do 

Smokovca, nasledovalo pokračovanie električkou na Štrbské pleso, zubačkou do Štrby 

a rýchlikom do Ružomberka. Na stanici nás čakali rodičia niektorých deti, ktoré s nami 

absolvovali tento výlet. Ako sa hovorí, dali sme to. Pomáli sa blížil februárový deň popolcovej 

stredy a začal Veľký pôst. Musím pochváliť, veriacich. Boli vždy aktívny a v preplnenom kostole 

prežívali aj obdobie Veľkého pôstu. Prišiel mesiac marec a ako je u mňa zvykom každý rok 

chodím na duchovní cvičenie do Vysokých Tatier. Aj v roku 2020 som sa prihlásil na DC. Ako 

kňazi sme nastúpili 8.3. na duchovné cvičenia a na druhý deň nastúpila aj epidémia, ktorá vyústila 

v pandémiu. Všetko sa zatvorilo a prišla neistota. Zatvorili sa školy, kostoly, spoločenské sály 

a miestnosti, úrady. Táto pandémia trvala s občasným uvoľnením a opätovným sprísňovaním 

menších opatrení celé dva roky. Kostoly museli byť prázdne, občas s kapacitou dvadsať ľudí, šesť 

a menšou kapacitou veriacich. Do kostola sme namontovali on-line kameru, lebo nechceli sme 

nechať veriacich bez svätých omší z nášho kostola. Počet svätých omší sme museli navyšovať. 

V nedeľu na päť svätých omší a v týždni každý deň na dve sväté omše. Bolo to hlavne pri 

kapacitách obsadenosti kostolov na 20, alebo 6 veriacich. Veriaci túžili byť na svätých omšiach, 

tak som slúžil aj na „tajnáša.“ Kostol bol zatvorený v roku 2020 počas Veľkej noci, Vianoc a 

v roku 2021 opäť počas Veľkej noci. Opatrenia sa uvoľňovali až štvrtou veľkonočnou nedeľou, 

nedeľou Dobrého Pastiera čo v tomto roku 2021 vychádzalo na 10.5. V škole sa raz učilo zas 

neučilo. Učilo sa iba prvý stupeň a do konca školského roku 2021 druhý stupeň sa učil dištančným 

spôsobom. Vo všetkých odvetviach našej spoločnosti bol chaos, neistota a zúfalstvo. Opatrenia aj 

smelšími uvoľneniami trvali do Vianoc 2021 a teda do konca kalendárneho roka.  

     V jeden augustový deň 2021 mi priniesol na farský úrad pán Patrik Habo, poslanec mestskej 

časti Černová Ružomberok spomínaný list napísaný ním s nespokojnosťou veriacich na moju 

pastoráciu. Doručil mi ho na farský úrad a povedal, že v tomto liste je vyjadrenie veriacich 

s nespokojnosťou na moju osobu. Bol som znepokojený a opýtal som sa ho, či môžem tento list 

prečítať aj verejne veriacim farnosti. Povedal mi, že môžem zavolať aj televíziu Markíza. Prvý 

krát som sa ho o zverejnení tohto listu opýtal pri doručení listu minulého roku a druhý krát asi 

pred troma mesiacmi, keď mi prišiel oznámiť o spoločenských podujatiach vo farnosti. 

    Pána Patrika Habu som ubezpečil, že tento obsah listu zverejním veriacim s čím súhlasil. Touto 

písomnou formou - listom opakujem nechcem ublížiť nikomu, aby niekto nepodal na mňa trestné 

oznámenie za ohováranie. Nikoho týmto listom neohováram neubližujem mu. Opakujem, listom 

bolo ublížené hlavne mne. Zverejňujem celý obsah listu v nezmenenej forme. Nič som v ňom 

neubral, ani nič nepridal. 

     Ako už vieme pandémia je preč a zdá sa, že všetko sa vracia do normálu a do vlastných koľaji. 

Bude ešte dlho trvať kým sa stav znormalizuje. Je však jasné, že život ide ďalej. Moje túžby, 

plány, elán a energia ostávajú. Po nádhernej odpustovej slávnosti ktorú sme opäť prežili 

duchovnou obnovou, krížovou cestou, svätými ružencami modlenými s bratskými ružencovými 

spoločenstvami, adoráciou pre mladých a celodennou adoráciou, svätými omšami či už v piatok 

ipsa diem, alebo slávnostnou nedeľnou odpustovou svätou omšou prichádza ďalšia práca na 

duchovnom poli. Čaká nás veľa náročnej práce. Chceme si uctiť starších v mesiaci október úcty 

k starším, ročná príprava birmovancov k sviatosti birmovania, opäť prichádza adventný čas 

spojený s rorátnymi svätými omšami a duchovná príprava na nádherné Vianočné sviatky. Budem 

Vás milí veriaci informovať o všetkých aktivitách, udalostiach, sláveniach cez našu novu webovú 

stránku, ktorá je ešte v začiatkoch. Časom sa všetko vylepší. Chcem ubezpečiť veriacich, že im 

budem vždy k dispozícii. Ako kňaz nepotrebujem mať za sebou ľudí, ale Boha. Spoločne 

pastoráciu zvládneme. Omnia ad Maiorem Dei Gloriam. 


