
 
 
 

 

FARNOSŤ KEŽMAROK – 10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 6.6.2021 
 

STRETNUTIE ČLENOV RUŽENCOVÉHO BRATSTVA 
Dnes (6.6.) popoludní o 14:00 hod. bude v bazilike 
stretnutie všetkých členov ružencového bratstva. Na toto 
stretnutie pozývame aj všetkých novoprihlásených, prípadne 
ďalších záujemcov. Pozývame Vás, aby ste sa pripojili šíriť 
lásku, dobro a pravidelnou modlitbou svätého ruženca 
a sebaposväcovaním menili seba, svojich najdrahších a ľudí 
okolo seba. 
 
 

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.fara-kezmarok.sk 

 

TÝŽDEŇ DAROV DUCHA SVÄTÉHO 
Pozývame všetkých birmovancov, aby prichádzali cez celý 
týždeň do baziliky na večerné sväté omše o 18:00 hod. 
Sedávajte vpredu na lavičkách. V homíliách sa Vám budeme 
prihovárať na tému: Dary Ducha Svätého a dôležitosť 
sviatosti birmovania. Povzbudzujeme aj rodičov a 
birmovných rodičov, aby prišli spolu s nimi. Zvlášť 
upozorňujeme birmovancov, aby nezabúdali na 
povinnosť pravidelne sa zúčastňovať nedeľných svätých 
omší. 
 
 
 
 

DEVIATNIK K BOŽSKÉMU SRDCU 
Pred slávnosťou Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Vás 
pozývame od pondelka do piatku o 17:30 hod. v bazilike k 
deviatniku a k modlitbe Litánií k Božskému Srdcu. Modlitby 
zvlášť obetujme za kňazov a za nové kňazské povolania. Pane, 
daj nám kňazov podľa svojho Srdca!
 



KEŽMAROK - SVÄTÉ OMŠE (7.6.2021 – 13.6.2021) 

 
 
 

MALÝ SLAVKOV - SVÄTÉ OMŠE (7.6.2021 – 13.6.2021) 

 
 
 

STRÁNE POD TATRAMI - SVÄTÉ OMŠE (7.6.2021 – 13.6.2021) 

 Pondelok 7.6.2021                                                             
Bazilika 

minor 
6:00 

† Jozef, Helena 
8:30 

Za Svätého Otca 
18:00 

† Jakub, Veronika, Jozef 

   Utorok 8.6.2021                                                                                                     
Bazilika 

minor 
6:00 

† Mária, Rochová 
8:30 

Za misionárov 
18:00 

† Ignác, Helena, Mária 

  Streda 9.6.2021                                                                        
Bazilika 

minor 
6:00 

Za zdravie v rodine 
8:30 

Za zdravotníkov 
18:00 
† Jaroslav 

  Štvrtok 10.6.2021         
Bazilika 

minor 
6:00 

† Ján, Mária 
8:30 

Za duchovné povolania 
18:00 
† Martina 

  Piatok 11.6.2021                           NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, SLÁVNOSŤ                  

Bazilika 
minor 

6:00 
† Ján, Margita, Emil, 

Margita 

8:30 
Za ctiteľov a ctiteľky 
Najsvätejšieho Srdca 

Ježišovho 

16:30 
sv. omša za účasti detí 

† Peter 

18:00 
sv. omša za účasti mládeže 

† Eduard, Karol, Ľudmila 

  Sobota 12.6.2021    Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka                                                             

Bazilika 
minor 

6:00 
ZBP Jozef, Darina 

18:00 
† Irma 

  Nedeľa 13.6.2021                                                           11. nedeľa v cezročnom období 

Bazilika 
minor 

6:30 
Poďakovanie za 

50 r. života: 
Milan 

8:00 
† Božena 

9:30 
Za Boží ľud 

11:00 
prenos KTV 

15:30 
† Anna, 
Ondrej 

17:00 
Za 

novokňazov 

18:30 
Za  

biskupov 

Pondelok  
7.6.2021 

18:00 
Piatok 

11.6.2021 
18:00  

Utorok  
8.6.2021 

18:00  

Nedeľa  
13.6.2021 

8:00 
 
 

9:30         

Streda 
9.6.2021 

18:00 

Štvrtok  
10.6.2021 

18:00                         

Streda     
9.6.2021 

18:00                         
Piatok     

11.6.2021 
18:00                         

Nedeľa     
13.6.2021 

9:00                         



 

 

ODMENA PRE VYTRVALCOV 
V priebehu mesiaca máj prichádzali chlapci a dievčatá na 
mariánske pobožnosti. Za každú účasť zbierali puzzle. Teraz 
ich chceme odmeniť. Milé deti, vložte celý vyskladaný 
obrázok Panny Márie do obálky, k tomu na lístok napíšte Vaše 
meno a priezvisko. Zalepenú obálku prineste čím skôr do 
sakristie. Pripravíme pre Vás odmenu, ktorú Vám dáme 
v piatok  11.6. po detskej sv. omši.  
 

STRETNUTIE NOVÝCH MINIŠTRANTOV  
Pozývame tých chlapcov, ktorí by chceli miništrovať, na 
stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 12.6. o 10:00 hod. 
v budove charity vedľa baziliky. Zvlášť pozývame chlapcov 
po 1. svätom prijímaní a po birmovke. Prosíme, rodičia, 
povzbuďte Vášho syna k tejto anjelskej službe pri oltári. 

SPOVEDNÉ PREDSAVZATIA 
Pri sv. spovedi Vám opäť dávame obrázky s duchovným 
predsavzatím do nasledujúcej sv. spovede. Nie je to 
povinnosť, ale  inšpirácia pre Vás, aby ste naďalej pracovali 
na svojom duchovnom raste.   
 

POŽEHNANIE NÁBOŽENSKÝCH PREDMETOV 
Niektoré prvoprijímajúce deti a birmovanci dostali pri prijatí 
sviatostí náboženský predmet (napr. krížik, sošku, 
modlitebnú knižku a pod.). Tieto predmety im posvätíme po 
skončení detskej a mládežníckej sv. omše v piatok 11.6.  
 
 
 
 

 

 ÚPLNÉ ODPUSTKY NA SLÁVNOSŤ BOŽSKÉHO SRDCA 
Veriaci, ktorí sa zúčastnia modlitby „Najmilší Ježišu“ na 
slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v piatok 11.6., mo z u 
zí skať u plne  odpustky za zvyc ajny ch podmienok (sv. spoveď, 
sv. prijí manie, modlitba na u mysel Sv. Otca a predsavzatie 
chra niť sa aj všedného hriechu). 
 



 

U PÁNA JE MILOSRDENSTVO A HOJNÉ VYKÚPENIE (Ž 130) 
Pre lektorov, žalmistov, organistov ako aj pre všetkých, ktorí 
majú radi biblické žalmy, náš p. farár František Trstenský 
ponúka nový podcast s názvom "LAUDATE DOMINUM" - 
"CHVÁĽTE PÁNA". Vysvetľuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý 
zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu. Môžete si ho vypočuť 
na webstránke farnosti v časti „Blog“. 
 

 

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 

PODPORTE NÁS 
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať  

potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. 
Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom 

pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti s IBAN:  
SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME! 

 

 
 

DUCHOVNÉ SLOVKO 
Mohol si sa dopustiť vážnych previnení a veľkých hriechov. V 
okamihu, keď prepukneš v ľútosť a pri sv. spovedi  vzývaš s 
dôverou Božie milosrdenstvo, dosiahneš odpustenie. Hrešiť proti 
Duchu Svätému znamená odmietať Božie odpustenie. To nie, že 
by Boh nechcel odpustiť, ale človek ho odmieta. Pristupujme k 
sviatosti zmierenia s presvedčením, že v slovách „ja ťa 
rozhrešujem od tvojich hriechov…“ nás Boh prijíma za svoje 
milované deti.   

AKO MOŽNO POCHOPIŤ PREKLÍNACIE ŽALMY 
Na webstránke našej farnosti v časti „Blog“ náš pán farár 
František Trstenský zverejnil novú časť svojho podcastu s 
názvom: Ako možno pochopiť preklínacie žalmy. Ako má 
veriaci človek prijímať tie biblické texty, v ktorých sa zvoláva 
násilie, kliatba či pomsta? Smie sa ich vôbec modliť? Vypočujte 
si ďalšie zamyslenie. 
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