
FARNOSŤ KEŽMAROK – SV. RODINY – JEŽIŠA MÁRIE A JOZEFA, 26.12.2021 

 
 
 
 

SLÁVENIE  BOHOSLUŽIEB POČAS VIANOČNEJ OKTÁVY 

Na základ uznesenia vlády SR je účasť na bohoslužbách umožnená iba pre 
tých, ktorí sú očkovaní alebo po prekonaní covidu. Žiadame Vás aby ste to 
rešpektovali. Avšak naďalej každý večer Vám ponúkame priamy prenos sv. omše 
o 18:00 hod. Na Silvestra (31.12.) bude priamy prenos sv. omše o 16:00 hod. 
Na novoročnú slávnosť Bohorodičky (1.1.) a na Druhú nedeľu po narodení 
Pána (2.1.) bude priamy prenos sv. omše o 11:00 hod. Nové číslo Farského 
listu si môžete vziať v bazilike ako aj predajni SLOVENKA, v očnej optike 
STANOPTIK a v náboženskej predajni SV. MICHAL. Môžete si ho stiahnuť aj z 
webstránky farnosti. 
 

 

 

ÚČASŤ NA BOHOSLUŽBÁCH  

Na základe rozhodnutia vlády SR je obmedzený počet veriacich na bohoslužbách.  
Počas pracovných dní nie je potrebná rezervácia, lebo sme navýšili počty sv. omší. 
Na Silvestra (31.12.), na novoročnú slávnosť Bohorodičky (1.1.) a na Druhú 
nedeľu po narodení Pána (2.1.)  je účasť umožnená iba tým, ktorí si urobia 
rezerváciu cez webstránku farnosti alebo si vezmú lístok pri východe z baziliky.   
  
 

 

 

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.fara-kezmarok.sk 

 

ROZDÁVANIE SV.PRIJÍMANIA  
V pracovné dni (27.12.-31.12.) rozdávame sv. prijímanie len v bazilike o 10:30 
hod., 14:00 hod a o 17:30. Na novoročnú slávnosť Bohorodičky (1.1.) a v 
nedeľu (2.1.) budeme rozdávať sv. prijímanie v bazilike a v Mariánskom 
kostole vždy o 10:30 hod. a o 14:00 hod. Povzbudzujeme tých, ktorí sú v milosti 
posväcujúcej, ale nedostanú sa kvôli obmedzeniam na bohoslužby, aby využili 
túto možnosť.  

ĎAKOVNÁ POBOŽNOSŤ NA KONCI KALENDÁRNEHO ROKA 
V piatok 31.12. o 16:00 hod. bude v bazilike slávnostná svätá omša na 
poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. V rámci 
homílie sa zamyslíme nad duchovným stavom farnosti a spomenieme 
niektoré osobitné udalosti v živote farnosti a Cirkvi v uplynulom 
kalendárnom roku. Po svätom prijímaní bude ďakovná pobožnosť spojená s 
eucharistickým požehnaním. Kto sa zúčastní na recitovaní alebo speve Teba, Bože, 
chválime, môže získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. 
prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, úmysel chrániť sa aj všedného hriechu). 
 
 



KEŽMAROK - SVÄTÉ OMŠE (27.12.2021 – 2.1.2022) 
 

 
MALÝ SLAVKOV - SVÄTÉ OMŠE (27.12.2021 – 2.1.2022) 

Pondelok – Štvrtok o 18:00 

Piatok o 16:00 

Sobota a Nedeľa o 8:00, 9:30 

STRÁNE POD TATRAMI - SVÄTÉ OMŠE (27.12.2021 – 2.1.2022) 

Pondelok – Štvrtok o 18:00 

Piatok o 16:00 

Sobota a Nedeľa o 9:00 

Pondelok 27.12.2021    Sv. Jána , Apoštola a evanjelistu, sviatok 

Bazilika 
minor 

6:00 
†Margita, 

Andrej, Peter 

8:30 
Za verejných 

činiteľov 

10:30 
Sv. Prijímanie 

12:00 
Za ukončenie 

pandémie 

14:00 
Sv. Prijímanie 

16:30 
Za pokoj vo 

svete 

18:00  KTV 

†Štefan, Katarína, 
Michal, Anna, 

Vladimír 

 Utorok 28.12.2021  Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok 

Bazilika 
Minor 

6:00 
†Božena (1. výr) 

8:30 
Za dobrodincov 

farnosti 

10:30 
Sv. Prijímanie 

12:00 
Za rehoľníkov 

14:00 
Sv. Prijímanie 

16:30 
Za kňazov 

18:00 KTV 

ZBP Edita 

 Streda 29.12.2021    Piaty deň v oktáve narodenia Pána 

Bazilika 
Minor 

6:00 
ZBP rod. Atila 

8:30 
Za vyvolenie 
diec. biskupa 

10:30 
Sv. Prijímanie 

12:00 
Za duše v očistci 

14:00 
Sv. Prijímanie 

16:30 
Za pokoj vo 

svete 

18:00 KTV 

†Margita a Štefan, 

†Júlia a Ján 

 Štvrtok 30.12.2021   Šiesty deň v oktáve narodenia Pána 

Bazilika 
minor 

6:00 
†Ján Drobot 

8:30 
Za rodiny 

10:30 
Sv. Prijímanie 

12:00 
Za Svätého Otca 

14:00 
Sv. Prijímanie 

16:30 
Za mladých 

18:00 KTV 

†Štefan 
 Piatok 31.12.2021  Siedmy deň v oktáve narodenia Pána 

Bazilika 
Minor 

6:00 
Poďakovanie za Božie 

dobrodenia 

10:30 
Sv. Prijímanie 

14:00 
Sv. Prijímanie 

16:00KTV 
Za všetkých konajúcich 

akúkoľvek službu vo farnosti 

 Sobota 1.1.2022  PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, Slávnosť 

Bazilika 
Minor 

6:30 
Za Boží ľud 

8:00 

ZBP 70 rokov 
života 

9:30 
Poďakovanie za 

50 r. života 
Norberta 

10:30 
Sv. prijímanie 

11:00 

prenos KTV 

Za Boží ľud 

14:00 
Sv. prijímanie 

16:00 

Za Boží ľud 
18:30 

Za Boží ľud 

Mariánsky 
Kostol 

6:30 
Za Boží ľud 

8:00 

Za Boží ľud 

9:30 

Za Boží ľud 

10:30 
Sv. prijímanie 

11:00 

Za Boží ľud 

14:00 
Sv. prijímanie 

16:00 

Za Boží ľud  

18:30 

Za Boží ľud 

 Nedeľa 2.1.2022  DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 

Bazilika 
Minor 

6:30 
Za Boží ľud 

8:00 
†Terézia, Viliam, 

Terézia 

9:30 

Za Boží ľud 

10:30 
Sv. prijímanie 11:00 

prenos KTV 

Za Boží ľud 

14:00 
Sv. prijímanie 

16:00 

Za Boží ľud 
18:30 
†Jozef a Anna 

Mariánsky 
kostol 

6:30 
Za Boží ľud 

8:00 

Za Boží ľud 

9:30 

Za Boží ľud 
10:30 

Sv. prijímanie 
11:00 

Za Boží ľud 
14:00 

Sv. prijímanie 
16:00 

Za Boží ľud  

18:30 

Za Boží ľud 



 

VIANOČNÉ OBDOBIE S EVANJELIOM PODĽA LUKÁŠA 

Ponúkame Vám komentár k biblickým textom Svätého písma, ktoré pripravil náš 
pán farár František Trstenský. Pri východe z baziliky si vezmite po 1 kuse do 
každej domácnosti a vo vianočnom čase si ho čítajte postupne v rodinách. 
Môžete si ho stiahnuť aj z webstránky našej farnosti. Vytvorme v rodinách 
našej farnosti domáce cirkvi, ktoré budú rásť v poznávaní viery a Svätého písma.  

 

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO NA NOVÝ ROK 
Na Nový rok začneme každú svätú omšu spevom Príď, Duchu Svätý, tvorivý. Za 
obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, 
úmysel chrániť sa aj všedného hriechu) môžeme získať úplné odpustky. 
Vyprosujme si Božie požehnanie a ochranu Božej matky v roku 2022. 

ZMENY V RÍMSKOM MISÁLI 
Od 1.1. 2022 na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska  vstupuje 
do platnosti nový preklad slovenského Rímskeho misála, čo je názov pre knihu, 
ktorá sa používa pri bohoslužbách. Pôjde najmä o tieto štyri najdôležitejšie 
zmeny: 1. Asi najväčšou zmenou sú slová premenenia nad kalichom. Doterajšie 
spojenie „za všetkých“ bude v novom preklade  „za mnohých“. Výraz „za 
mnohých‘ je verným prekladom slov, ktoré povedal Pán Ježiš pri poslednej večeri. 
Tým sa nespochybňuje, že Ježiš Kristus zomrel na kríži za všetkých bez 
výnimky. 2. Zmeny si vyžiadali aj doplnenie textov modlitieb k novým svätým 
(napr. sv. Jána Pavol II., sv. Páter Pio atď.). 3. Doterajšia odpoveď veriacich pri 
príprave obetných darov: „Zvelebený Boh naveky“ bude v novom 
preklade:  „Požehnaný Boh naveky!“ Pôvodný latinský termín „benedictus“ je 
adekvátnejší preklad „požehnaný“ ako „zvelebený“. Neznamená to, že my 
požehnávame Pána Boha, ale vyjadrujeme tým, že v Bohu je plnosť požehnania a 
od Neho  pochádza každé požehnanie. 4. Na konci svätej omše kňaz nebude 
hovoriť „Iďte v mene Božom“, ale bude môcť použiť niektoré z týchto zvolaní: 
„Choďte v mene Božom“, „Choďte a ohlasujte Pánovo evanjelium“, „Choďte 
v pokoji a oslavujte Pána svojím životom“, „Choďte v pokoji.“ 

PROSBA O PODPORU 

Keďže bohoslužby sa konajú vo veľmi obmedzenom režime, prosíme Vás o 
finančnú podporu, aby sme naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a 
pripravovať pastoračné aktivity.  Môžete tak urobiť zaslaním milodaru na účet 
farnosti. Nech Pán odmení a požehná Vašu štedrosť! 
  
 

ZMENY V RÍMSKOM MISÁLI 
V spolupráci s KTV sme pripravili krátky filmový dokument, ktorý sa natáčal v 
priestoroch Baziliky minor sv. Kríža. Sú v ňom vysvetlené hlavné zmeny v novom 
preklade Rímskeho misála. Tento dokument si môžete pozrieť opakovane v 
priebehu týchto dní vo vysielaní KTV.  Ďakujeme pracovníkom KTV za pomoc. 

NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU NOVÉ HORIZONTY 
Pri východe z baziliky si môžete zakúpiť nové číslo časopisu Nové Horizonty. 
Dočítate sa v ňom napríklad, či sa dá “vybaviť” manželská nulita ako aj o 
dôležitosti nedele ako posvätného dňa. Cena je 1,- EUR.  



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! 

 

 
 

 

NÁJDIME SI ČAS NA POĎAKOVANIE I ODPROSENIE 
Končí sa kalendárny rok 2021. Je to príležitosť pozrieť sa na uplynulé mesiace. 
Prežili sme pekné a radostné chvíle, možno aj náročné a bolestné dni. Aj v našich 
domácnostiach využime záver roka na poďakovanie Bohu za jeho požehnanie a 
ochranu. Poprosme ho o odpustenie toho, čo nebolo správne. Nezabudnime aj 
našim blízkym poďakovať a prosiť o odpustenie. Základom pokoja v rodinách 
a v spoločnosti je pokoj v srdci.  
 

 
BLAŽENÍ SÚ VŠETCI, ČO SA BOJA PÁNA 
A KRÁČAJÚ PO JEHO CESTÁCH (Ž 128) 

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“.  
 HERMENEUTICKÝ KRUH A SVET BIBLICKÉHO AUTORA 
Na webstránke našej farnosti v časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský 
zverejnil novú časť svojho podcastu s názvom: Hermenautický kruh a svet 
biblického autora. V tejto časti približuje úlohu biblickej hermeneutiky a zásady, 
ktoré je potrebné zachovávať pri správnom pochopení posolstva. Prvým je svet 
biblického autora.  
 
 

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 
V odpovedi svojej matke v nedeľnom evanjeliu 12 ročný Ježiš nevyčíta samotné 
hľadanie, ale naznačuje „miesto“, kde je možné stretnúť ich dieťa – Božieho Syna. 
Treba vyjsť von zo seba a kráčať do Božej prítomnosti. Ale pozor, neuzavrime Boha 
do chrámu a my si budeme žiť životom bez Boha. Vo chvíli, keď si človek myslí, že 
uchopil Boha a postavil ho na svoju stranu, Boh ho opustí, pretože nepoznáme Boží 
pohľad na náš život. Mária a Jozef sa učia tomuto Božiemu pohľadu na udalosti, 
ktoré život prináša. Učme sa aj my dívať sa na svet a na naše životy Božími očami.  
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