AKO KORONAKRÍZA POZNAČILA CIRKEV
Pri zachovaní protipandemických nariadení ponúkame tým, ktorí chcú prehĺbiť
svoje poznanie náuky Katolíckej cirkvi tzv. Kolokvium nad vybranými otázkami
katolíckej teológie. Ide o sériu 7 prednášok s diskusiou. Najbližšie stretnutie
bude v sobotu 27. novembra od 10.00 do 12.00 hod. v Bazilike minor sv.
Kríža v Kežmarku. Prednášajúcim bude bývalý kaplán v Kežmarku ThLic. Anton
Ziolkovský, PhD., ktorý je v súčasnosti riaditeľom Katolíckeho biblického diela a
farárom v Novej Lesnej. Bude hovoriť na tému: "Ako koronakríza poznačila
Cirkev." Kolokvium bude vysielať aj Kežmarská televízia.
PÁN KRAĽUJE, OSLAVUJME HO (Ž 93)
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“.
SVÄTÝ JOZEF - PATRÓN DOBREJ SMRTI
Na webstránke našej farnosti v časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil novú časť svojho podcastu s názvom: Svätý Jozef – patrón dobrej
smrti. V tejto časti vysvetľuje dôvod, pre ktorý je svätý Jozef v Cirkvi vzývaný ako
patrón umierajúcich.
DUCHOVNÉ SLOVKO
V evanjeliovom úryvku Ježiš nepopiera, že je kráľom, ale popiera, že je „kráľom“,
ktorý sa nechá ovládať ľudskými hrami. Neraz totiž za krásnymi slovami ako
spravodlivosť, právo a solidarita, číha ľudská vypočítavosť a snaha dosiahnuť
vlastné ciele. Na úkor všetkého a všetkých. Je v tom silná irónia, keď Pilát, ktorý
zdanlivo drží moc, sa o ňu bojí pred bezmocným väzňom. Zástupca Rímskej ríše
myslí len na obranu seba a funkcie, ktorú má. Božie kráľovstvo je založené na
pravde a nemá iný účel ako slúžiť pravde. Jánovo evanjelium hlása plnú kráľovskú
hodnosť Ježiša len na kríži. Je to smrť z lásky, ktorá naplno odhaľuje skutočný
význam Kristovho kraľovania.

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
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