
 
 
 
 

FARNOSŤ KEŽMAROK – Mimoriadne oznamy, 15.10.2020 

ZÁSADNÉ OBMEDZENIE  
VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB 

Od 15.10.2020 až do odvolania platí na 
Slovensku zákaz usporadúvať hromadné 
podujatia s účasťou viac ako šiestich osôb 
v jednom okamihu, čo zásadne obmedzuje 
slávenie bohoslužieb za účasti veriacich. Tento 
zákaz sa nevzťahuje na krsty, sobáše 
a pohreby: môžu sa konať, ale s obmedzeniami 
(vo vnútri jedna osoba na 15 m2; vonku treba 
dodržiavať rozostupy dva metre, pričom 
počet  účastníkov vonku nebude obmedzený).  
Ubezpečujeme Vás, že Vami nahlásené úmysly 
svätých omší budú odslúžené v ten deň, na 
ktorý boli prijaté. Ak chcete, aby Vami 
nahlásený úmysel sv. omše bol presunutý na 
obdobie, keď sa obnoví slávenie svätých omší 
za účasti širokej verejnosti, oznámte nám to čo 
najskôr.  
 
 

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.fara-kezmarok.sk 

 

„Milujte Máriu a naučte druhých, aby ju taktiež milovali.“ (sv. Páter Pio) 



SVÄTÉ OMŠE V KEŽMARKU (15.10.2020 – 18.10.2020) 
 

Od štvrtka 15.10.2020 bude Kežmarská televízia vysielať 
každý deň okrem nedele priamy prenos sv. omše o 18:00 
hod. z Baziliky minor sv. Kríža. Každú nedeľu bude priamy 
prenos svätej omše o 10:00 hod. 
 

Keďže sa v nasledujúcich týždňoch nebudeme môcť 
osobne zúčastniť na sv. omši v kostole, premeňme naše 
príbytky na Boží chrám. Svätú omšu v našich 
domácnostiach prežívajme tak nábožne, ako by sme boli 
v kostole:  
1. Pri sledovaní svätej omše nech je poloha nášho tela úctivá 
(napr. pri premenení si pokľakneme). 
2. Zapájajme sa do odpovedí. 
3. Odložme všetko, čo by nás vyrušovalo (mobil, jedlo a pod.) 
a neodbiehajme od televízora, ako to možno robíme pri iných 
programoch. 
4. Počas svätého prijímania si urobme duchovné sväté 
prijímanie, tzn. vzbuďme si vrúcnu túžbu prijať Pána Ježiša 
do hĺbky nášho srdca. 
 

 Štvrtok 15.10.2020           Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka 

Bazilika 
minor 

1. † Ondrej (10. výr.), 
Tomáš, Peter  

2. † Michal, Anna 
18:00 
3. † Ladislav, 
Helena, Milan 

Obmedzenie slávenia verejných bohoslužieb 
Priamy prenos sv. omše - Kežmarská televízia 

 

 Piatok 16.10.2020          Sv. Margity Márie Alacoque, panny, ľubovoľná spomienka 

Bazilika 
minor 

1. ZBP rod. Novotná  
2. † František, 
Katarína, Anna 

3. ZBP Nela s rod. 
18:00 
4. † Ladislav  

Obmedzenie slávenia verejných bohoslužieb 
Priamy prenos sv. omše - Kežmarská televízia 

 

 Sobota 17.10.2020        Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka 

Bazilika 
minor 

 
1. † Ondrej, Mária, 

 Ján, Margita 

 

18:00 
2. † Richard, Jozef 

Obmedzenie slávenia verejných bohoslužieb 
Priamy prenos sv. omše - Kežmarská televízia 

 

 Nedeľa 18.10.2020                         29. nedeľa v Cezročnom období – Misijná nedeľa 

Bazilika 
minor 

1. ZBP Monika s rodinou 

2. † Anna 10:00 
Za Boží ľud 

Obmedzenie slávenia verejných bohoslužieb 
Priamy prenos sv. omše - Kežmarská televízia 



DUCHOVNÝ ŽIVOT V ČASE OBMEDZENÍ 

1. TVÁR KRISTA V EVANJELIU PODĽA MARKA: Začnime od 
16.10. čítať každý deň jednu kapitolu z Evanjelia podľa Marka. 
Do 31.10. tak prečítame toto evanjelium celé.  
2. „MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC“: Milé rodiny, milé deti, 
kdekoľvek budete v nedeľu 18.10., pomodlite sa ruženec. Bližšie 
informácie a užitočné materiály nájdete na www.miliondeti.sk. 
3. V mesiaci október sa v domácnostiach modlievajme ASPOŇ 
1 DESIATOK RUŽENCA DENNE. Kvôli lepšej sústredenosti 
zapáľme sviecu a položme na stôl kríž alebo obraz Panny 
Márie. 
4. CELOFARSKÝ DEŇ MODLITBY POSVÄTNÉHO RUŽENCA: 
Prihlásiť sa môžete online na našej webstránke alebo 
zapísaním sa na hárky v bazilike. 
5. ADORÁCIA PRED EUCHARISTIOU: Bazilika minor je počas 
pracovných dní otvorená od 10:00 do 14:00 hod. pre súkromnú 
poklonu a modlitbu. Mariánsky kostol je taktiež počas dňa 
otvorený. Zastavme sa na poklonu Ježišovi Kristovi prítomnému 
v Sviatosti Oltárnej. Rešpektujte pritom pokyny služby 
a nariadenia, aby nedochádzalo k hromadeniu osôb. 

 
VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ 

1. SVIATOSŤ KRSTU sa bude až do odvolania vysluhovať vždy v nedeľu o 
11:00 hod. v bazilike.  
2. SVIATOSŤ ZMIERENIA (svätá spoveď) sa bude vysluhovať 
len individuálne, nie hromadne, v prípade vážnej potreby (napr. stav ťažkého 
hriechu). 
3. SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH (zaopatrovanie chorých) sa  
vysluhuje individuálne na požiadanie chorého alebo rodiny za dodržania 
platných epidemiologických a hygienických nariadení. 
4. SVIATOSŤ EUCHARISTIE: osobná účasť na sv. omši nie je možná z dôvodu 
zákazu zhromažďovania sa viac ako 6 osôb , taktiež preto sa nebude konať 
ani rozdávanie sv. prijímania v nedeľu popoludní. 
 

http://www.miliondeti.sk/


  

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 

 

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 hlavnom chode do baziliky 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.   
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