
 
 
 
 

FARNOSŤ KEŽMAROK – 1. pôstna nedeľa, 21.2.2021 
 NEDEĽNÉ PÔSTNE KÁZNE - VIDIEŤ NEVIDITEĽNÉ  

 

 

 

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.fara-kezmarok.sk 

 

POBOŽNOSŤ POKLONY SV. KRÍŽU 

JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU 
Spišská katolícka charita aj v roku 2021 pokračuje vo svojom poslaní: usilovná starostlivosť 
o núdznych na celom území Oravy, Liptova a Spiša. Keďže je nemožnosť uskutočnenia 
zbierky v kostoloch, charita zriadila aj online zbierku, na ktorú sa dá prispieť aj v ďalších 
dňoch a týždňoch po Prvej pôstnej nedeli. Služby charity môžete podporiť zaslaním 
ľubovoľnej sumy na účet SK26 0200 0000 0031 4349 8655 (variabilný symbol: 
804052).  Je možné na tento účel poslať aj darcovskú SMS správu na telefónne číslo 
877 v tvare DMS DAR (cena darcovskej SMS je 2 € v sieti O2, Orange a Telekom). 

TAJOMSTVÁ HLAVNÉHO OLTÁRA – 2. ČASŤ 

 
 

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY  

V priamom prenose

PÔSTNY KALENDÁR 2021 
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KEŽMAROK - SVÄTÉ OMŠE (22.2.2021 – 28.2.2021) 

 Pondelok 22.2.2021                                                             Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok    
Bazilika 

minor R: † Eva V: † Andrej (2. výr.) 18:00 prenos KTV 

   Utorok 23.2.2021                                                                                               
Bazilika 

minor R: ZBP Patrik a Mária s rod. V: ZBP Matej 18:00 prenos Rádio Lumen 

  Streda 24.2.2021                                                                                         
Bazilika 

minor R: † Ján Kromka V: † Juraj (5. výr.) 18:00 prenos KTV 

  Štvrtok 25.2.2021                    
Bazilika 

minor R: † Ján V: ZBP Ján 18:00 prenos KTV 

  Piatok 26.2.2021                                                                            SV. OMŠA PRE BIRMOVANCOV 
Bazilika 

minor 
R: ZBP a dary DS pre kňazov farnosti 

P: † Jozef 
17:30 Krížová cesta prenos KTV 

V: † Andrej, Anna, Jozef 18:00 prenos KTV 

- 20:00 hod. (prenos KTV) – prednáška MUDr. Jaroslava Grocholu s názvom „Tajomstvá hlavného oltára“ 

  Sobota 27.2.2021                                                  
Bazilika 

minor R: † Michal Marek, kňaz V: † Alžbeta, František 18:00 prenos KTV 

  Nedeľa 28.2.2021                                                                                              2. pôstna nedeľa 
Bazilika 

minor 
R: † Matúš (20. výr.) 

D: ZBP Martin 11:00 prenos KTV 
15:00 Krížová cesta prenos KTV 

15:30 Pôstna kázeň prenos KTV 

DUCHOVNÉ SLOVKO 
„Kajajte sa a verte evanjeliu“ sú slová Pána Ježiša na začiatku jeho verejného účinkovania. Tieto 
slová hovorí kňaz veriacim pri sypaní popola na hlavu na Popolcovú stredu. Nech sa pre nás stanú 
programom na toto pôstne obdobie. Vráťme sa k Bohu a k viere. Nech aj sčítanie obyvateľstva, ktoré 
práve prebieha, je pre nás príležitosťou vyznať vieru a nezaprieť Krista.

FARSKÁ PÔSTNA ZBIERKA 
Súčasťou pôstu je myslieť aj viac na blízkych a vedieť sa podeliť s prijatými dobrodeniami. Preto 
už po štvrtýkrát počas pôstneho obdobia organizujeme v našej farnosti počas nasledujúcich 5 
týždňov farskú pôstnu zbierku, ktorou chceme pomôcť sociálne slabším rodinám i jednotlivcom.  
Váš dobrovoľný finančný príspevok môžete vhodiť do zapečatenej pokladničky s 
odtlačkom farskej pečiatky v predajni SLOVENKA.  
Prispieť môžete aj prevodom finančných prostriedkov na farský účet s IBAN: SK50 1100 
0000 0026 2315 8188 (do správy pre prijímateľa uveďte poznámku: farská pôstna zbierka).  
Počas Veľkého týždňa bude zrealizovaný nákup potravín a základných životných potrieb  a ich 
roznos sociálne slabším rodinám i jednotlivcom. 
Zároveň vás chceme vyzvať - ak máte vo svojom okolí niekoho, kto takúto pomoc nutne potrebuje 
- vhoďte do určených pokladničiek aj jeho meno, adresu a telefón, prípadne krátky opis životnej 
situácie vášho blížneho, aby sme ho mohli zahrnúť do tejto pomoci.     

KEĎ BOH PONÚKA ZMLUVU 
Na webstránke našej farnosti v časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský zverejnil novú časť 
svojho podcastu s názvom: Vysvetľuje v nej význam a dôležitosť 
biblických zmlúv. 

 

 
 

PODPORTE NÁS 
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme mohli uhrádzať potrebné výdavky. 

Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne priamo na bankový účet farnosti s IBAN:  
SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME! 

 

 
 


