
 LITURGICKÝ PREHĽAD (15.6.2020 – 21.6.2020) 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok 

BA – Bazilika minor sv. Kríža                           MS – Malý Slavkov                    SpT – Stráne pod Tatrami 

Pondelok  
15.6.

Pondelok  
11. týždňa v Cezročnom období

BA 6:00 † Marta

BA 18:00 † Mária

Utorok 
16.6.

Utorok  
11. týždňa v Cezročnom období

BA 6:00 † Ján a Helena

BA 18:00 Sv. omša do Rádia Lumen 
† Anna

MS 18:00

Streda 
17.6.

Streda  
11. týždňa v Cezročnom období

BA 6:00 † Júlia

BA 18:00 † Jozef, Anna, Monika

SpT 18:00

Štvrtok 
18.6.

Štvrtok  
11. týždňa v Cezročnom období

BA 6:00 ZBP Ladislav a Otília a celá 
rodina

BA 18:00 † Ľuboslav, Ladislav, Gabriela

MS 18:00

SpT 18:00

Piatok 
19.6.

NAJSVÄTEJŠIEHO 
SRDCA JEŽIŠOVHO 

slávnosť

BA 6:00 † Jozef a Alžbeta a celá rodina

BA 17:00

UVEDENIE  
NOVÉHO KEŽMARSKÉHO 

FARÁRA DO ÚRADU 
1. úmysel: † Milan 

2. úmysel: † Jozef, Anna, Irena

Sobota 
20.6.

Nepoškvrneného Srdca  
Panny Márie 

spomienka

BA 6:00 † Štefan

BA 18:00 † Ján a Anna

Nedeľa 
21.6.

12. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ

BA 6:00 Na úmysel celebranta

BA 8:00 † Jaroslav, Peter

MS 8:00

SpT 9:00

BA 10:00 Za Boží ľud farnosti

BA 16:00 ZBP Štefan

BA 18:30 Na úmysel celebranta



  

FARSKÉ OZNAMY (15.6.2020 – 21.6.2020) 
❖ LITÁNIE K BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU spojené s krátkou 

adoráciou budú každý deň (aj v nedeľu) 15 minút pred večernou 
svätou omšou.  

❖ UVEDENIE NOVÉHO KEŽMARSKÉHO FARÁRA DO 
ÚRADU, ktorým je od piatku 12.6.2020 vsdp. 
František Trstenský, sa uskutoční v piatok 19.6.2020 
počas sv. omše o 17:00 hod. v bazilike. Na túto svätú 
omšu, ktorú bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, 
generálny vikár Spišskej diecézy, Vás všetkých 
srdečne pozývame. 

❖ ODPROSUJÚCA POBOŽNOSŤ: veriaci, ktorý sa zúčastní na 
verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu na slávnosť 
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, môže získať za obvyklých 
podmienok úplné odpustky. 

❖ DIAKONSKÁ A KŇAZSKÁ VYSVIACKA: v Katedrále sv. Martina 
v  Spišskej Kapitule budú vo štvrtok 18.6.2020 o  15:00 hod. 
vysvätení 5 noví diakoni a v sobotu 20.6.2020 o 10:00 hod. budú 
vysvätení 4 novokňazi pre službu v Spišskej diecéze.  

❖ PRIMÍCIE: Novokňaz Tomáš Rušin bude mať dňa 21.6.2020 
(nedeľa) vo Vlkovciach primičnú sv. omšu v kostole Najsvätejšieho 
Srdca Ježišovho. Na túto slávnosť ste srdečne pozvaní.  
Pamätajme na novovysvätených diakonov a  kňazov aj vo 
svojich modlitbách. 

❖ BISKUPSKÁ VYSVIACKA MONS. JÁNA KUBOŠA sa uskutoční 
v  stredu 24.6.2020 o  10:00 hod. v  Katedrále sv. Martina 
v  Spišskej Kapitule. Plánuje sa autobus z  našej farnosti 
s predpokladaným odchodom o 8:00 hod. Kto má záujem o  tento 
spôsob dopravy na biskupskú vysviacku, nech sa prihlási u pani 
M. Šopatovej, prípadne cez e-mail farakezmarok@gmail.com 
najneskôr do soboty 20.6.2020. Zároveň pamätajme na nášho 
nového pomocného biskupa aj vo svojich modlitbách. 

❖ Ďakujeme všetkým, ktorí svojou ochotou a  službou prispeli 
k  príprave a dôstojnému sláveniu sviatosti birmovania a  prvého 
svätého prijímania v našej farnosti. 

mailto:farakezmarok@gmail.com


Usmernenia k sláveniu verejných bohoslužieb od 10.6.2020 
❖ DIŠPENZ OD POVINNEJ ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH V NEDELE 

A  PRIKÁZANÉ SVIATKY - účasť na bohoslužbách v  tieto dni je až do 
úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, dobrovoľná. 

❖ ZDRAVOTNÉ RIZIKO - svoju prítomnosť na bohoslužbách nech veriaci vo 
vyššom veku dobre zvážia. 
- prosíme, aby sa na bohoslužbách nezúčastňovali a  do baziliky 
nevstupovali tí veriaci, ktorí majú príznaky akéhokoľvek ochorenia, 
zvlášť respiračného ochorenia (napr. kašeľ, horúčka, dýchavičnosť), 
prípadne akékoľvek príznaky ochorenia Covid-19, alebo majú nariadené 
karanténne opatrenia. 
- úmyslom tejto prosby nie je diskriminovať, ale chrániť zdravie ostatných. 

❖ VSTUP DO KOSTOLA - rešpektujte písomné a  ústne pokyny služby pri 
vstupe do kostola !!! 
- povinná dezinfekcia rúk (príp. je možné použitie jednorazových rukavíc). 
- Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odporúča sedenie mimo 
osôb žijúcich v  jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami 
ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia sedadiel by sa 
mala v radoch alternovať. 
- nepoužívať sväteničky, v laviciach nesmú byť spoločné knižky, texty, či 
ružence. 

❖ SVÄTÉ PRIJÍMANIE - sa vysluhuje podávaním do rúk; v prípade vážneho 
dôvodu nech prijímajúci do úst pristupuje k svätému prijímaniu až po 
prijímaní všetkých prijímajúcich do rúk; preto prosíme a žiadame, aby všetci 
ktorí budú prijímať do rúk sa postavili do dvojstupu v čase na začiatku 
svätého prijímania, keď si rozdávateľ svätého prijímania dezinfikuje ruky. 
- v rade na sv. prijímanie nech veriaci zachovávajú odstup 2 metre. 

❖ SVÄTÁ SPOVEĎ - v kostole spovedajúca sa osoba:  
1. má byť zdravá (nemá mať akékoľvek príznaky respiračného ochorenia, 
napr. kašeľ, horúčka, dýchavičnosť, alebo akékoľvek  príznaky ochorenia 
Covid-19, alebo nariadené karanténne opatrenia). 
2. pri vstupe do kostola si povinne dezinfikuje ruky (príp. používa 
jednorazové rukavice). 
3. pri sv. spovedi používa osobné ochranné prostriedky (prekrytie nosa 
a úst). 
4. po vstupe do spovednice nezatvára za sebou dvierka. 
5. pri sv. spovedi, ak sa koná mimo spovednice, nie je k spovedníkovi 
otočená priamo tvárou ale bokom (t. z. v tom istom smere ako spovedník).


