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ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V NAŠEJ FARNOSTI 
Z dôvodu pastoračnej návštevy Sv. Otca Františka na Slovensku sa odpustová sv. 
omša Povýšenia sv. Kríža bude sláviť v nedeľu 19. septembra o 11:00 hod. 
Slávnostným celebrantom a kazateľom bude ThLic. Štefan Fábry, Th.D., farár 
v Žiline-Závodie, ktorý je odborníkom na liturgiu. Srdečne Vás všetkých 
pozývame.  
 
 
 

 
 

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.fara-kezmarok.sk 

 

NOVÁ PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA 
Po porade s členmi Pastoračnej rady, katechétmi a animátormi, ktorí pripravovali 
žiakov na prijatie sviatosti birmovania, sme sa rozhodli, že túto sviatosť budú 
prijímať v našej farnosti žiaci 9. ročníka ZŠ a starší. V praxi to znamená, že 
tento školský rok nebude príprava na sviatosť birmovania. Vytvorili sme 
pracovné tímy a toto obdobie využijeme na prípravu podkladov pre sviatosť 
birmovania v troch oblastiach účasti birmovancov: 1. Na bohoslužbách 
a pobožnostiach (liturgia); 2. Na ich formovanie v skupinkách (kerygma); 3. Na ich 
angažovanie v živote farnosti (diakonia). Chceme zapojiť aj rodičov a birmovných 
rodičov do prípravy ich detí na sviatosť birmovania. Ak Pán Boh dá a dožijeme, 
začneme prípravu na birmovku podľa nových podkladov od septembra 2022.  
 
 
 
 
 

NEZABUDNUTÍ SUSEDIA 
Pozývame Vás na spomienkový deň obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý 
bude vo štvrtok 9. septembra o 10:00 hod. dopoludnia v kultúrnom 
stredisku KASKA. Bude to pásmo spomienok na deportovaných židovských 
spoluobčanov počas 2. svetovej vojny. 
 
 
úrad alebo sa nám ozval prostredníctvom farského emailu.  

 
 
 
 

12 DNÍ O PÁPEŽOVI FRANTIŠKOVI 
Od 1. do 12. septembra aj v našej farnosti začíname našu bezprostrednú prípravu 
na návštevu Svätého Otca na Slovensku.  
1. Pred sv. omšami v bazilike premietneme vždy krátke video „Minútka s pápežom 
Františkom“.  
2. Na záver každej sv. omše sa spoločne pomodlíme modlitbu za požehnaný 
priebeh návštevy pápeža  Františka 
3. Adorácie, ktoré sa konajú v bazilike každý štvrtok od 17.00 do 18:00 hod., 
chceme obetovať na vyprosenie požehnaného priebehu návštevy Svätého Otca na 
Slovensku. 
4. Pozývame všetkých veriacich dobrovoľne prežiť piatok 10. septembra v 
pôste ako na Veľký piatok (zrieknuť sa mäsa a len 1-krát dosýta sa najesť).  
 



KEŽMAROK - SVÄTÉ OMŠE (6.9.2021 – 12.9.2021) 
 

MALÝ SLAVKOV - SVÄTÉ OMŠE (6.9.2021 – 12.9.2021) 

 

STRÁNE POD TATRAMI - SVÄTÉ OMŠE (6.9.2021 – 12.9.2021) 

Pondelok 6.9.2021    
Mariánsky 

kostol    
6:00 

†Vladimír 

8:30 
Za Svätého Otca 

 
Bazilika 

minor 
18:00 

ZBP Dominik, Anna s rodinami 

 Utorok 7.9.2021 Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka 

Mariánsky 
kostol    

6:00 
ZBP pre tých čo sa modlia 
vešpery v našej farnosti 

8:30 
Za dobrodincov farnosti 

 
Bazilika 

minor 
18:00prenos Rádio Lumen 

†Ján, Helena, Ján, Ladislav  

 Streda 8.9.2021    Narodenie preblahoslavenej Panny Márie, sviatok 

Mariánsky 
kostol    

6:00 
†Jozef a Vojtech 

8:30 
Za vyvolenie diecézneho biskupa 

 
Bazilika 

minor 
18:00 

†Ján 

 Štvrtok 9.9.2021    

Mariánsky 
kostol    

6:00 
†Viliam 

8:30 
Za duše v očistci 

 
Bazilika 

minor 

17:00 
Eucharistická 

adorácia 

18:00 
†Milan a Peter 

 Piatok 10.9.2021    

Mariánsky 
kostol    

6:00 
ZBP a dary DS pre kňazov 

Kežmarskej farnosti 

8:30 
Za kňazov našej farnosti 

 
Bazilika 

minor 

16:30 
(pre deti) 

†Mária, Jozef 
a Vladimír 

18:00 
(pre mladých) 

†Zuzana 

 Sobota 11.9.2021    

Bazilika 
Minor 

6:00 
†Anna, Oskar 

18:00 
†Mária, Anna, Viktor 

 Nedeľa 12.9.2021  24. nedeľa v Cezročnom období 

Bazilika 
minor 

6:30 
†Anna 

8:00 
†Mária a Ján 

9:30 
Za Boží ľud 

11:00 
prenos KTV 

Za Boží ľud 

15:00 
Popoludňajšia 

pobožnosť 

16:00 
†Jozef, Ondrej 

a Eva, Jozef 

18:30 
Za Boží ľud 

Utorok 
7.9.2021 

18:00 
Nedeľa  

12.9.2021 

8:00 
 

9:30 
Piatok 

10.9.2021 
18:00 (pre deti) 

Streda 
8.9.2021 

18:00 
Nedeľa     

12.9.2021 
9:00 

 

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA 
Bazilika minor sv. Kríža, Kežmarok 

Pondelok 
6.9.2021 

17:30 – 17:55 

 

Štvrtok 
9.9.2021 

17:30 – 17:55 

Utorok 
7.9.2021 

17:30 – 17:55 
Piatok 

10.9.2021 
17:30 – 17:55 

Streda 
8.9.2021 

17:30 – 17:55 
Sobota 

11.9.2021 
5:30 – 5:55 17:30 – 17:55 

 



 

DOKONČILI SME 1. ETAPU OBNOVY FARSKÉHO DVORA 
Chceme, aby farský dvor slúžil aj našim veriacim pri rôznych farských 
stretnutiach. Prvou "lastovičkou" bol Deň starých rodičov a seniorov, ktorý sa 
uskutočnil 25. júla a ktorý sa stretol s pozitívnou odozvou. Budeme v tom 
pokračovať aj v budúcnosti. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dokončiť 1. 
etapu obnovy farského dvora. Ďakujeme za sponzorskú pomoc. Všetkým 
veriacim ďakujeme za finančnú podporu a milodary. Zvlášť sa chceme 
poďakovať podniku Technické služby, s.r.o. Kežmarok, registrovaný 
sociálny podnik a Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok za úpravu 
terénu, firme Holzdesign, spol. s.r.o. za prevedenie altánku a firme TSA, 
s.r.o. Kežmarok za trávny koberec. Veríme, že budeme môcť pokračovať ešte 
v 2. etape, v ktorej chceme pristúpiť k položeniu dlažby a kvetinovej úprave.   
 
 
 

KATOLÍCKY ČASOPIS REBRÍK 
Aj v školskom roku 2021/2022 vychádza katolícky časopis Rebrík. Je to 
jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. 
Časopis svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje 
ich osobnostný rozvoj. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté 
prijímanie, ale i na vyplnenie voľného času v kruhu rodiny. Časopis môžete 
objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej 
stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962 029. 
 

MODLITBY VEČERNÝCH CHVÁL 
Od pondelka 6. septembra do piatku o 19:30 hod. a v sobotu o 20:00 hod. sa 
budeme v bazilike modliť vešpery, ktoré v priamom prenose bude vysielať 
Rádio Lumen. Pridajte sa k nám v tejto modlitbe Cirkvi osobnou účasťou alebo 
prostredníctvom rádia Lumen.  

 
STRETNUTIE SPOLOČENSTVA TEOFIL 

Pozývame ôsmakov, deviatakov a stredoškolákov na ďalšie stretnutie 
spoločenstva Teofil. Uskutoční sa v sobotu 11. septembra o 19:00, po 
večernej sv. omši v priestoroch charity. Zavolajte aj vašich kamarátov, o ktorých 
viete, že ich to zaujíma. Tešíme sa na Vás! 
 
 
 

VÝNOS ZBIERKY 
Zbierka na Diecézny katechetický úrad vyniesla za farnosť 1528,13,- EUR + 
kláštor Redemptoristiek 131,- EUR. Peniaze sme poslali na príslušný účet 
tohto úradu. Nech Pán požehná a odmení Vašu štedrosť.  
 
 
 

ZOŠIT A NÁLEPKY PRE DETI - MALÝ MISIONÁR 
Tak ako minulý školský rok aj tento nastávajúci môžu deti našej farnosti 
zbierať nálepky, ktoré odkazujú na Božie Slovo nedeľnej svätej omše. 
V sakristii našej baziliky si môžete vyzdvihnúť zošity, do ktorých si deti budú 
lepiť nálepky. Prvá bude k dispozícii už nasledujúcu nedeľu 12. septembra 
a nájdete ich na stolíku pod kazateľnicou.  



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 

DUCHOVNÉ SLOVKO 
Evanjeliový príbeh uzdravenia hluchonemého má aj symbolický význam. Zázrak 
prebieha v dvoch etapách. Pán Ježiš najskôr uzdravuje sluch. Je nevyhnutné, aby 
sa človek „otvoril“ pre počúvanie Božieho slova. Až potom nasleduje druhá 
etapa – prinavrátenie reči, aby človek, ktorý počúval, mohol správne hovoriť. 
Existuje úzke prepojenie medzi počúvaním slova a schopnosťou komunikovať. 
Kto nepočúva, zostáva nemý aj vo viere. Žiaľ, ako veriaci sme prestali počúvať 
Božie slovo, zamýšľať sa nad ním, preto zostávame bez slov v našom živote 
viery. Nech Pán Ježiš vykoná aj nad nami „Effeta“ – „Otvor sa!“ Otvorme svoje 
uši pre Boží hlas, aby sme ho mohli vyznávať v tomto svete.  
 

ZMENIL BOH DOBRÝ ÚMYSEL FARAÓNA?  
Na webstránke našej farnosti v časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský 
zverejnil novú časť svojho podcastu s názvom: Zmenil Boh dobrý úmysel 
faraóna? Zabránil Boh faraónovi prepustiť Izraelitov z egyptského otroctva 
tým, že mu zatvrdil srdce? Odpoveď nájdete v ďalšej časti zamyslenia.   
 
 
 

CHVÁĽ, DUŠA MOJA, PÁNA CEZ CELÝ MÔJ ŽIVOT (Ž 146) 
Pre lektorov, žalmistov, organistov ako aj pre všetkých, ktorí majú radi 
biblické žalmy, náš pán farár František Trstenský ponúka 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“.  

 
 
 
 
 
 
 

AUDIONAHRÁVKA BIBLICKEJ KNIHY PRÍSLOVÍ 
Ponúkame Vám CD s audionahrávkou starozákonnej Knihy prísloví, ktorú 
načítal absolvent Vysokej školy muzických umení Lukáš Marhefka a autorskú 
klavírnu hudbu skomponoval Martin Škára. CD je vhodné napríklad na cestu 
autom, alebo na počúvanie v domácnosti. Môže byť aj vhodným darčekom. 
Cena je 6,- EUR. Kúpite si ju na stolíku pri hlavnom východe z baziliky.  
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