FARNOSŤ KEŽMAROK – 28. nedeľa v cezročnom období, 11.10.2020

PASTORAČNÉ USMERNENIE DO NASLEDUJÚCICH DNÍ
Úrad verejného zdravotníctva SR nariadil obmedzený počet osôb na
bohoslužbách (max. 50) a to bez rozlišovania veľkosti chrámu a bez
primeranosti k nariadeniam voči iným inštitúciám (obchody, bary, kúpaliská a
pod.). Otcovia biskupi vydali všeobecný dišpenz od povinnej účasti na
nedeľných bohoslužbách až do odvolania. My, Vaši kňazi, chceme umožniť
každému, kto túži po Pánu Ježišovi, osobne sa zúčastniť sv. omše v Kežmarku.
Preto sme cez týždeň a predovšetkým v nedeľu výrazne zvýšili počet sv. omší.
Pripomíname, že sv. omše v sobotu po 15:00 hod. majú platnosť na nedeľu.
Budeme sa riadiť nasledujúcimi pravidlami:
1. Lístky na sv. omše v sobotu po 15:00 hod. a na nedeľné sv. omše budú
dostupné od pondelka 12.10. na týchto troch miestach v čase ich
otváracích hodín: očná optika STANOPTIK, náboženská predajňa SV.
MICHAL a predajňa SLOVENKA. Žiadame, aby ste dopredu vedeli počet
lístkov, miesto a čas sv. omše, na ktorú chcete ísť, aby ste v predajni
strávili čo najkratší čas a neblokovali iných.
2. Spustili sme online rezerváciu na vybrané sv. omše v oboch kostoloch (v
sobotu o 17:00; v nedeľu o 9:00, 11:00 a 17:00 hod.) prostredníctvom
webstránky našej farnosti. Stačí, keď po rezervácii pri príchode do kostola
poviete svoje meno a priezvisko.
3. Lístky sú povinné aj na všetky sv. omše vo všedné dni v bazilike. Lístky si
môžete vziať od nedele pri východe z baziliky.
4. Všetkým, ktorí prídu na sv. omše a zostanú pred kostolom garantujeme, že
im prídeme dať sv. prijímanie.
5. Sv. omše pre prvoprijímajúce deti a pre birmovancov v piatok popoludní sú
vyhlásené tak, aby sme počas nich neprekročili maximálny stanovený počet
osôb. Preto na tieto sv. omše ostatní nechoďte!
6. Žiadame a zaväzujeme vo svedomí každého, kto si vzal lístok alebo
urobil internetovú rezerváciu, aby skutočne prišiel na danú sv. omšu,
prípadne lístok podaroval, vrátil, alebo zrušil rezerváciu. V opačnom
prípade znemožníme iným zúčastniť sa na sv. omši.
„Milujte Máriu a naučte druhých, aby ju taktiež milovali.“ (sv. Páter Pio)
SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.fara-kezmarok.sk

SVÄTÉ OMŠE V KEŽMARKU (12.10.2020 – 18.10.2020)
Pondelok 12.10.2020
Bazilika
minor

6:00

† Jozef, Anna, Jozef

7:00

8:30

15:30

16:30

7:00

8:30

15:30

16:30

18:00
† Helena

Utorok 13.10.2020

Streda 14.10.2020
Bazilika
minor

6:00

ZBP pre deti
a vnúčatá

Štvrtok 15.10.2020
Bazilika
minor

6:00

† Michal, Anna

Piatok 16.10.2020
Bazilika
minor

Mariánsky
kostol

6:00

† František, Katarína,
Anna

Sv. omše pre
birmovancov
v piatok

Sobota 17.10.2020
Bazilika
minor

6:00

† Ondrej, Mária,
Ján, Margita

Mariánsky
kostol

Nedeľa 18.10.2020
Bazilika minor
Úmysel celebranta
6:30
Úmysel celebranta
8:00
Úmysel celebranta
9:00
ZBP
Monika s rodinou
10:00
Úmysel
celebranta
11:00
†
Anna
16:00
Úmysel celebranta
17:00
Úmysel celebranta
18:30

18:00

Poď. za 19 rokov
spoloč. života

Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka
7:00
8:30
15:30
16:30
18:00
ZBP Kristína

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
7:00
8:30
15:30
16:30
18:00
† Ondrej (10. výr.),
Tomáš, Peter

† Ladislav, Helena,
Milan

Sv. Margity Márie Alacoque, panny, ľubovoľná spomienka
ZŠ D. Fischera
7:00
8:30
18:00
ZBP rod. Novotná
† Ladislav
15:00

17:00

Sv. omše slávené pre
prvoprijímajúce deti
v piatok
v Bazilike minor
sv. Kríža

6:00

† Jozef, Anna, Bernard

18:00

ZŠ N. brána a
ZŠ Hradná

16:00

ZŠ sv. Kríža

17:00

ZBP Nela s rod.

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
7:00
16:00
17:00
18:00
Sv. omše
v sobotu
popoludní
s platnosťou
na nedeľu
v oboch
kostoloch

Bazilika
minor

† Richard, Jozef

16:00

17:00

18:00

29. nedeľa v Cezročnom období – Misijná nedeľa
Mariánsky kostol
Lístky na sv. omše v sobotu po 15:00 hod.
Úmysel celebranta
6:30
a na nedeľné sv. omše v oboch kostoloch
Úmysel celebranta
8:00
budú dostupné od pondelka 12.10. na týchto
troch miestach v čase ich otváracích hodín:
Úmysel celebranta
9:00
očná optika STANOPTIK, náboženská predajňa
Za Boží ľud
10:00
SV. MICHAL a predajňa SLOVENKA.
Úmysel
celebranta
11:00
Dopredu si premyslite potrebný počet lístkov,
Úmysel
celebranta
miesto a čas sv. omše, na ktorú chcete ísť,
16:00
aby ste v predajni strávili čo najkratší čas
Úmysel
celebranta
17:00
a neblokovali ostatných.
Úmysel
celebranta
18:30

SVÄTÉ OMŠE V MALOM SLAVKOVE (12.10.2020 – 18.10.2020)
Utorok
13.10.2020
Piatok
16.10.2020
Sobota
17.10.2020

7:30 Ul. Sv. Michala,

18:00
18:00

Lomnická, Kráľovská

Nedeľa
18.10.2020

18:00 Lúčna ul.

9:00 Družstevná ul.
10:30 Gerlachovská ul.

SVÄTÉ OMŠE V STRÁŇACH POD TATRAMI (12.10.2020 – 18.10.2020)
Streda
14.10.2020

18:00

Nedeľa
18.10.2020

9:00

ZBIERKA NA DOBROČINNÉ DIELA SVÄTÉHO OTCA minulú nedeľu vyniesla
1505 € (farnosť 1425 € + kláštor 80 €). Nech Pán odmení štedrých darcov.
NEDEĽNÉ PRIJATIE EUCHARISTIE: Nechceme Vás nechať bez Eucharistie.
Veriaci, ktorí v nedeľu doma sledujú sv. omšu prostredníctvom rozhlasu alebo
televízie, sú v stave posväcujúcej milosti a túžia prijať Pána Ježiša, majú možnosť
pristúpiť k svätému prijímaniu každú nedeľu o 14:00 hod. pred bazilikou až
do odvolania.
SVIATOSŤ ZMIERENIA: Chceme Vám ponúknuť sviatosť zmierenia bez toho,
aby ste mali obavu, či sa pre predpísaný počet osôb dostanete do chrámu. Preto
až do odvolania budeme spovedať každý deň (okrem nedele) len v budove Charity
vedľa baziliky ráno od 5:30 do 5:55 hod. a večer od 17:30 do 17:55 hod.
SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ: Pre deti pripravujúce sa na 1. sv. prijímanie je
záväzná účasť na sv. omši v piatok v bazilike v týchto časoch: 15:00 hod. - ZŠ D.
Fischera, 16:00 hod. - ZŠ Nižná brána a ZŠ Hradná, 17:00 hod. - ZŠ s MŠ sv. Kríža.
SV. OMŠE PRE BIRMOVANCOV A MLÁDEŽ: Pripomíname birmovancom, že v
rámci ich prípravy na birmovku majú povinnú účasť na sv. omšiach, ktoré sú v
piatok v mariánskom kostole o 17:00 a 18:00 hod.
VYSLUHOVANIE SVIATOSTI KRSTU bude až do odvolania vždy v nedeľu o
12:00 hod. v bazilike.
KAMPAŇ SLADKÁ POMOC: Na budúcu nedeľu Vám budú naši mladí
dobrovoľníci pri východe z chrámov ponúkať čokoládky. Ich zakúpením
podporíte Pápežské misijné diela. Predajná cena je 50 centov za 1 ks. Čistý
výnos pôjde deťom a mladým ľuďom v Keni, Rwande, Etiópii a v Ugande.
Dobro chceme dopriať aj ľuďom, ktorí sa majú oveľa horšie ako my. Viac
informácií nájdete na www.pmd.sk.
POĎAKOVANIE: Napriek výrazne zníženému počtu osôb na sv. omšiach sa Vám
chceme zo srdca poďakovať za Váš príspevok do zvončeka pre farnosť. Nech Pán
odmení a požehná Vašu štedrosť.

MISIJNÁ NEDEĽA 2020
Na budúcu nedeľu 18.10. sa vo všetkých katolíckych kostoloch sveta bude
sláviť misijná nedeľa. Je to najväčší deň solidarity, ktorú preukazujeme
modlitbou za misionárov a finančnou zbierkou na podporu misijných krajín.
Na Slovensku sa budeme v tento deň modliť a finančne podporovať misie na
Srí Lanke a v afrických krajinách Togo, Čad a Kongo. Vašu finančnú pomoc
môžete dať do pokladničiek pri východoch z kostolov alebo poslať priamo
bankovým prevodom pre Pápežské misijné diela (www.pmd.sk). Nech Pán
odmení a požehná Vašu štedrosť.

CELOFARSKÝ DEŇ MODLITBY POSVÄTNÉHO RUŽENCA
Vo štvrtok 22.10. na spomienku svätého slovanského pápeža Jána Pavla II.
chceme v našej farnosti vytvoriť ružencovú reťaz za našu farnosť. Prosíme Vás,
zapíšte sa jednotlivci aj rodiny do zoznamu tých, ktorí sa v tento deň v určenom
čase pomodlia doma posvätný ruženec, a to buď na stolíku pri hlavnom
východe z baziliky alebo cez online formulár na webstránke našej farnosti.
Samozrejme, na ten istý čas môžu byť prihlásené viaceré modliace sa osoby.

DUCHOVNÉ SLOVKO
Môžeš byť súčasťou pozvaných, tzn. patriť do spoločenstva veriacich, ak však
v ňom svojím štýlom života nežiješ ako Kristov učeník a nestotožníš sa
s posolstvom jeho evanjelia, podobáš sa človekovi z evanjeliového úryvku dnešnej
nedele, ktorý vstúpil na svadbu bez svadobného rúcha.

PODPORTE NÁS
Aktivity našej farnosti môžete podporiť aj finančne priamo v sakristii,
do pokladničiek v kostoloch, alebo zaslaním na bankový účet farnosti s IBAN:
SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!
KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok
Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok
Tel. č.: 052/452 22 20 Mobil: 0903 012 489
E-mail: farakezmarok@gmail.com

