FARSKÝ LIST
FARNOSŤ KEŽMAROK – ŠPECIÁLNE ČÍSLO - PÁPEŽ FRANTIŠEK NA SLOVENSKU
VITAJTE SV. OTČE!
Každý, kto si si vzal do rúk tento špeciálny Farský list, pomodli sa najprv
modlitbu OTČE NÁŠ za Svätého Otca. A teraz môžeš pokračovať v čítaní
ďalej.
Po 18 rokoch navštívi pápež Slovensko. Svoju návštevu u nás uskutoční
12.-15. septembra 2021 a táto štvordňová apoštolská návšteva bude mať
pastoračný charakter. Pápež navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín.
Motto návštevy Svätého Otca znie:
,,S MÁRIOU A JOZEFOM NA CESTE ZA JEŽIŠOM.“
Tešíme sa, že táto návšteva a povzbudenia Sv. Otca nás vytrhnú zo série
ťaživých správ, z únavy, nedôvery, znechutenia. Modlime sa: 1. Za pápeža
2. Za Cirkev na Slovensku 3. Za ľudí vo svete.
Prijmime s radosťou Svätého Otca u nás na Slovensku! A to nielen preto, že
je to obľúbený pápež, ale najmä preto, lebo je to Peter dnešnej doby. Skala,
na ktorej Kristus postavil svoju Cirkev, ktorú pekelné brány nepremôžu.
Pretože dnes on je ten, ktorý pokračuje v úlohe „posilňovať bratov a sestry
vo viere.“
MODLITBA ZA CESTU SVÄTÉHO OTCA NA SLOVENSKO
Dobrotivý Bože, ty si nám dal Pannu Máriu a svätého Jozefa,
aby nás viedli na ceste za Ježišom.
Prosíme ťa na ich príhovor za Svätého Otca Františka a za nás všetkých, aby
sme boli otvorení pôsobeniu tvojho Svätého Ducha.
Aby nás počas svojej návštevy na Slovensku pápež ako nástupca apoštola
Petra posilnil vo viere, predovšetkým v to,
že Ježiš Kristus je náš Spasiteľ a Vykupiteľ a že on, náš Pán,
je pre každého cestou, pravdou a životom.
O to ťa prosíme, skrze Krista, nášho Pána. Amen.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O NÁVŠTEVE PÁPEŽA FRANTIŠKA
NA SLOVENSKU NÁJDETE NA: www.navstevapapeza.sk

HARMONOGRAM NÁVŠTEVY PÁPEŽA FRANTIŠKA
Nedeľa 12. septembra 2021: Bratislava
15:30 Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave
15:30 Oficiálne prijatie na medzinárodnom letisku v Bratislave
16:30 Ekumenické stretnutie na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave - Príhovor
Svätého Otca
17:30 Súkromné stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej na Apoštolskej nunciatúre v
Bratislave
Pondelok 13. septembra 2021: Bratislava
09:15 Privítací ceremoniál v Prezidentskom paláci v Bratislave
09:30 Zdvorilostná návšteva u prezidentky republiky, v "Zlatom salóne"
Prezidentského paláca v Bratislave
10:00 Stretnutie s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického
zboru v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave - Príhovor Svätého Otca
10:45 Stretnutie s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a
katechétmi v Katedrále sv. Martina v Bratislave - Príhovor Svätého Otca
16:00 Súkromná návšteva centra "Betlehem" v Bratislave
16:45 Stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí v Bratislave - Príhovor
Svätého Otca
18:00 Stretnutie s predsedom parlamentu na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave
18:15 Stretnutie s predsedom vlády na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave
Utorok 14. septembra 2021: Bratislava - Košice - Prešov - Košice - Bratislava
08:10 Odlet do Košíc
09:00 Prílet na letisko v Košiciach
10:30 Božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho, ktorej bude predsedať Svätý Otec na
priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove - Homília Svätého
Otca
16:00 Stretnutie s rómskou komunitou na Luníku IX. v Košiciach - Pozdrav Svätého
Otca
17:00 Stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach - Príhovor
Svätého Otca
18:30 Odlet do Bratislavy
19:30 Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave
Streda 15. septembra 2021: Bratislava - Šaštín - Bratislava
9:10 Modlitbové stretnutie s biskupmi v Národnej svätyni v Šaštíne
10:00 Svätá omša na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne Homília Svätého Otca
13:30 Rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v Bratislave
13:45 Odlet do Ríma

KVÍZ O PÁPEŽOVI FRANTIŠKOVI
1. ,,František, oprav môj dom!“ Traduje sa, že takto sa začalo povolanie
svätého Františka z Assisi (1182-1226). A takto prijal voľbu na pápežský
stolec aj terajší pápež. Vybral si meno, ktoré si dosiaľ nedal nijaký pápež.
Stalo sa tak 13. marca 2013. Ako sa však volá pápež svojím rodným
menom?
a) Karol Wojtyla b) Jorge Mario Bergoglio c) Jozef Ratzinger
2. Predpokladalo sa, že výber biskupa Ríma bude namáhavejší a dlhší,
keďže chýbal silný kandidát, akým bol pred ním zvolený napr. Joseph
Ratzinger. No po piatom skrutíniu/skrutínium – je spočítanie hlasov pri
voľbách, volebné kolo/ bol už nový pápež zvolený. Stal sa ním Jorge Mario
Bergoglio, ktorý pochádza z Buenos Aires /z Argentíny/ Koľkým
pápežom sa stal Jorge Mario Bergoglio?
a) 266

b) 270

c) 197

3. Nový pápež je rehoľník. Do ktorej rehole patrí?
a) je dominikán,

b) je salezián

c) je jezuita

4. Pri prvej svätej omši nový pápež vysvetľoval úryvok evanjelia
o cudzoložnici, ktorú zákonníci a farizeji chceli ukameňovať, ako
predpisoval Mojžišov zákon. Ježiš jej zachránil život tým, že požiadal, aby
tí, čo sú bez hriechu, prví hodili kameň. Všetci odišli. ,,Ani ja ťa
neodsudzujem. Choď a už nehreš“, povedal Ježiš žene. Aj my niekedy radi
odsúdime druhých ľudí. Čo bolo Ježišovým posolstvom v tomto evanjeliu
a stalo sa centrom pápežovho pontifikátu?
a) milosrdenstvo,

b) pokora

c) obeta

5. Pápež jasne vidí, čo dnes Cirkev potrebuje najviac. Je to schopnosť liečiť
zranenia a zapaľovať srdcia veriacich. Potrebuje predovšetkým vzájomnú
blízkosť. Je zbytočné pýtať sa ťažko zraneného, či má vysoký cholesterol
alebo cukor. Najprv musíme ošetriť jeho rany. Potom môžeme hovoriť
o ostatnom. Liečiť zranenia, liečiť zranenia... Ten, kto stratil zmysel života,
kto sa ocitá v beznádejných situáciách, potrebuje v prvom rade stretnúť
milosrdnú tvár, nie zoznam pravidiel a predpisov, alebo celý rad otázok
o svojich hriechoch. K čomu Svätý Otec prirovnáva Cirkev?
a) k poľnej nemocnici

b) k spovednici,

c) k rekreácii

6. Terajší pápež napísal tiež viacero encyklík a listov týkajúcich sa rodiny,
viery, priateľstva, Božieho milosrdenstva a odpustenia... Ktorú encykliku
terajší pápež nenapísal?
a) Lumen Fidei (Svetlo viery)
b) Fratelli tutti (O bratstve
a sociálnom priateľstve)
c) Dives in misericordia (O Božom
milosrdenstve)
7. Terajší pápež predniesol hneď po svojom zvolení požiadavku, s akou
doposiaľ nikto neprišiel, a ktorej protagonistami sú laici, Boží ľud. Prv,
ako dal svoje prvé požehnanie mestu a svetu, požiadal Boží ľud:
a) Modlite sa za mňa a o požehnanie pre mňa b) Modlite sa teraz jeden
za druhého c) Keď vás požehnám, potom požehnajte suseda, ktorý
stojí vedľa vás
Z MYŠLIENOK PÁPEŽA FRANTIŠKA
,,Všetci sme hlinenou nádobou, krehkí a biedni, ale v nej sa nachádza
obrovský poklad.“
,,Potrebujeme otvoriť štrbinu, ktorou prenikne svetlo nádeje.“
,,Boha nikdy neunaví odpúšťanie. Skôr nás unaví prosiť o odpustenie.“
,,Nemôžeme byť kresťanmi na skrátený pracovný úväzok. Ak je Kristus
stredom nášho života, je prítomný vo všetkom, čo robíme.“
,,Nasledovať Ježiša znamená prežívať jeho milosrdnú lásku ku všetkým
ľuďom.“
,,Skutočný pokoj, ten hlboký, prichádza zo zážitku Božieho milosrdenstva.“
,,Kresťanstvo nie je nízkonákladové. Nasledovať Ježiša znamená ísť proti
prúdu, zriekať sa zla a egoizmu.“
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!
KONTAKT

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

