
Drahí bratia a sestry,  

v živote našej Spišskej partikulárnej cirkvi ešte nikdy nebolo stretnutie mladých 

celého sveta tak blízko, ako je tento rok. Prežívame rok Božieho milosrdenstva, 

ktoré svätý Ján Pavol II. definoval ako “zvláštnu silu Božej lásky, ktorá je väčšia 

ako náš hriech a nevernosť.“ Božia láska nás uzdravuje, posilňuje  a umožňuje 

nám objaviť zdroj naozajstnej radosti a nádeje. 

Nie je náhoda, že práve v tomto roku pozýva Svätý Otec František všetkých 

mladých na Svetové dni mládeže do Krakova. Stretnutie sa uskutoční od 20. do 

31. júla 2016. Krakov je mesto, kde žil svätý Ján Pavol II. a svätá Faustína, od 

ktorej pápež prijal posolstvo úcty k Božiemu milosrdenstvu. 

Verím, milí mladí priatelia, že, okrem svätej omše, sa schádzate aj 

v spoločenstvách, aby ste čítali Božie slovo, spoločne sa modlili a rozprávali 

o svojej viere, alebo sa jednoducho z nej tešili a tak zakúsili, že Pán Ježiš je živý 

a je prítomný v spoločenstve viery. Viera je síce osobné rozhodnutie a osobná 

odpoveď na lásku Pána Ježiša, ale je tiež osobným povolaním k životu s druhými. 

Ak je Ježiš mojim priateľom, sú mojimi priateľmi všetci jeho priatelia. 

Spoločenstvo nie je prepychom pre niektorých, ale štýlom každého pokrsteného. 

Vy, ktorí ešte nemáte spoločenstvo, každého z vás pozývam, aby ste si nejaké 

našli, alebo aby ste si ho založili. Ak máte spoločenstvo, ale sa vám nepáči, 

hľadajte to, čo v ňom chýba, a potom skrze lásku a ochotu ho vylepšujte. Len tak 

bude pre vás posilou a pomocou. 

Veľmi rád vás pozývam na Diecézne stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoční 2. 4. 

2016 v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Toto naše 

stretnutie bude zároveň aj prípravou na Svetové stretnutie mladých v Krakove. 

Vás rodičov a všetkých, ktorým záleží na mládeži, prosím o jedno: keďže 

zaistenie púte mládeže bude niečo stáť, prosím o finančnú podporu pri 

kostolnej zbierke na Piatu pôstnu nedeľu. Už dnes ďakujem za každú pomoc. 

Prosím Pána, aby sa, čo najviac mladých ľudí stretlo s osobnou láskou Ježiša 

počas Svetových dní mládeže a prežilo, že Cirkev je mladá, krásna, inšpiratívna 

a ponúka zmysel života každému mladému človekovi. 

Na stretnutie v Krakove sa teší  

+ Štefan 


