FARSKÝ LIST
FARNOSŤ KEŽMAROK – NEDEĽA KRISTA KRÁĽA, 21.11.2021
RORÁTNE SV. OMŠE
Od 29.11. do 16.12. budú v bazilike vo všedné dni ráno o 6:00 hod.
rorátne sv. omše. Budú to sv. omše ku cti Panny Márie iba pri svetle
zažatých sviec. Na tieto sv. omše si môžete priniesť lampáše so
zažatými sviecami. Povzbudzujeme Vás, aby ste prichádzali na tieto sv.
omše. Ak Vám to čas a okolnosti dovolia, skúste prísť v Advente na všetky
tieto sv. omše, alebo aspoň na niektoré z nich.

DETSKÉ RORÁTY 2021 - CESTA DO BETLEHEMA
Od pondelka 29.11. začíname opäť v našej farnosti osobitné rorátne sv.
omše pre deti. Budú sa sláviť každý pracovný deň (pondelok-piatok).
Deti, čaká Vás zaujímavá „Cesta do Betlehema“, na ktorej nás bude
sprevádzať anjel Gabriel. Nezabudnite si priniesť elektrické
lampášiky. Ale nebojte sa, vždy Vám ich aj požičiame. Každú sv. omšu
začneme spoločným sprievodom cez kostol. Na sv. omšiach budeme
spoznávať biblické mesta Nazaret, Jeruzalem, Galilejské jazero a mnohé
ďalšie. Dostanete vlastnú mapku, na ktorú si budete lepiť obrázky týchto
biblických miest. Dostanete k tomu aj kontrolné otázky. Priveďte aj Vašich
rodičov, starých rodičov a súrodencov. Tešíme sa na Vás! Vzhľadom na
terajšiu pandemickú situáciu presnejšie informácie o časoch týchto
sv. omší oznámime na budúcu nedeľu.

POŽEHNANIE OBNOVENEJ KAPLNKY KRISTOVHO PÁDU
Na budúcu nedeľu 28.11. o 14:00 hod. bude požehnanie obnovenej
Kaplnky Kristovho pádu. Požehnanie bude priamo pri kaplnke pri bývalom
Tatraľane v smere na Rakúsy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o jej
obnovu a ďakujeme aj za Vašu finančnú podporu. Srdečne Vás pozývame!
SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.fara-kezmarok.sk

OTCOVIA BISKUPI VYZÝVAJÚ NA OČKOVANIE
16. novembra zverejnili slovenskí katolícki biskupi vyhlásenie, v ktorom
vyzývajú veriacich k očkovaniu. Z vyhlásenia vyberáme: „Bratia a sestry,
sledujeme rastúce počty nakazených a zomierajúcich na Covid a zároveň rastúci
počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho hrozí bezprostredný kolaps
nemocníc. Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie
pandémie a pre záchranu tisícok ľudských životov. Zaočkovaním chránime
nielen seba, ale aj druhých. Tak ako to vyjadril Svätý Otec: zaočkovať sa je
prejavom lásky voči blížnemu. Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že
kresťanským povolaním je starať sa nielen o seba, ale aj o blížnych a pomáhať
im na ceste života. Naliehame na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali
v prospech očkovania a zároveň dodržiavali hygienické pravidlá. To je v čase
šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha, ktorý
nám zveril svet i blížnych do opatery. A to je aj skutočným prejavom nášho
uvedomelého, konzistentného postoja za život.“
ČERVENÁ STREDA ZA PRENASLEDOVANÝCH KRESŤANOV
V stredu 24.11. sa bude konať tzv. Červená streda, keď sa celý svet spojí, aby
sme poukázali na extrémne porušovanie ľudského práva na slobodu
vierovyznania v rôznych častiach sveta. Červená je farba krvi, je farbou
mučeníkov. Málokto vie, že najviac prenasledovaní sú kresťania. Až 300
miliónov ľudí na našej planéte je utláčaných, lebo sa hlási k viere v Ježiša
Krista. Žijú v krajinách, kde čelia obmedzovaniu slobody, chudobe, hrozbe
únosov, násiliu a smrti. Naša farnosť sa v stredu pripojí k tejto výzve týmto
spôsobom.
1. Nasvietime našu baziliku červenou farbou;
2. Pri všetkých sv. omšiach budú modlitby za prenasledovaných
kresťanov.
3. Hneď skončení večernej sv. omše (cca. o 18:45) pôjdeme z baziliky
v sprievode na starý cintorín, kde sa pri kríži pomodlíme 1. desiatok
ruženca „Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil“ za prenasledovaných
kresťanov.
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