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OSLÁVTE DNES S NAMI DEŇ MATIEK 
Na Slovensku sa Deň matiek oslavuje druhú májovú nedeľu. Tento rok to pripadá 
na 8. máj. Chceme pozvať všetky mamy, staré mamy, aj budúce mamy a 
duchovné mamy na stretnutie. Uskutoční sa dnes 8. mája popoludní. Začne 
krátkou pobožnosťou o 15:00 hod. v bazilike. Po nej sa presunieme na 
farský dvor, kde bude pre Vás pripravená kávička, koláčik, krátky program 
a malé prekvapenie. Prijmite všetky mamy toto naše pozvanie ako skromné 
poďakovanie  za Vaše povolanie byť matkou, za dar života a viery, ktorý 
odovzdávate. Je realitou, že na Slovensku sa viera v našich rodinách odovzdáva 
predovšetkým vďaka dobrým a zbožným matkám, ktoré popri svojich mnohých 
povinnostiach pamätajú aj na náboženskú výchovu svojich deti.  Ste 
nenahraditeľné, ďakujeme! 

SV. OMŠE OPÄŤ V MARIÁNSKOM KOSTOLE 
Upozorňujeme na zmenu. Podľa zaužívaného zvyku od pondelka 9. mája budú 
počas pracovných dní (pondelok-piatok) ranné sv. omše o 6:00 hod. znova v 
Mariánskom kostole. Ostatné sv. omše zostávajú v bazilike.  

MARIÁNSKE POBOŽNOSTI V MESIACI MÁJ 
Mesiac máj je oddávna zasvätený úcte Panny Márie. Cez týždeň štvrťhodinu pred 
večernou sv. omšou v bazilike, tzn. o 17:45 hod.  sa budeme modlievať Litánie 
loretánske. V nedeľu to bude v rámci popoludňajšej pobožnosti o 15:00 hod. 
Povzbudzujeme Vás, aby ste prichádzali na tieto pobožnosti.  
 

ZBIERKA NA KŇAZSKÝ SEMINÁR 
Dnes je zbierka na kňazský seminár. Vaše milodary môžete vložiť do pokladnice s 

nápisom “Zbierka na seminár”, ktorá je pri východe z baziliky. Nech Pán požehná 

a odmení Vašu štedrosť.   

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.fara-kezmarok.sk 

 

SLÁVIME VEĽKONOČNÉ OBDOBIE 
Pripomíname, že od Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania (17.4.) slávime 
veľkonočné obdobie. Trvá 50 dní až do Nedele Zoslania Ducha Svätého (5.6.). 
Počas tohto obdobia sa namiesto modlitby „Anjel Pána“ modlievame modlitbu 
„Raduj sa, nebies Kráľovná“.  Dĺžka 50 dní je biblická. Pán Ježiš sa po svojom 
zmŕtvychvstaní ešte 40 dní zjavoval svojim učeníkom a vystúpil do neba a o 10 
dní im zoslal prisľúbeného Ducha Svätého.  
 
 



KEŽMAROK - SVÄTÉ OMŠE (9.5.2022 – 15.5.2022) 

MALÝ SLAVKOV – SVÄTÉ OMŠE (9.5.2022 – 15.5.2022) 
Utorok 

10.5.2022     
18:00 

Piatok 

13.5.2022     
18:00 

Nedeľa 

15.5.2022   
8:00     9:30 

 
STRÁNE POD TATRAMI - SVÄTÉ OMŠE (9.5.2022 – 15.5.2022) 

Streda 

11.5.2022     
18:00 

Nedeľa 

15.5.2022   
9:00 

Pondelok 9.5.2022   
Mariánsky 

kostol 
6:00 

†Štefan a Angela 

Bazilika 
minor 

8:30 

Za pokoj vo svete 

18:00 

†Emil a Anna 

 Utorok 10.5.2022   
Mariánsky 

kostol 
6:00 
†Regina 

Bazilika 
minor 

8:30 

Za nového diecézneho biskupa  

18:00 Rádio Lumen 

Na úmysel celebranta 

Streda 11.5.2022     

Mariánsky 
kostol 

6:00 
†Anna, Martin, 

Magdaléna a Michal 

Bazilika 
minor 

8:30 

Za pokoj v ľudských srdciach  

18:00  

†Ján a Michal (výr.) 

 Štvrtok 12.5.2022    

Mariánsky 
kostol 

6:00 
†Jozef, Irena a Jozef 

Bazilika 
minor 

8:30 

Za kňazov 

17:00 

adorácia 

18:00 

†Katarína, František, 
Alžbeta, Jozef a Karl 

 Piatok 13.5.2022   Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľub spomienka 

Mariánsky 
kostol 

6:00 
†Milan 

Bazilika 
minor 

8:30 

Za mladých 

16:30 

ZBP Mária a Miroslav 

18:00 

ZBP Šarlota a Henrieta 

 Sobota 14.5.2022   Svätého Mateja, apoštola, sviatok 

Bazilika 
Minor 

6:00 
†Anna, Štefan a Tomáš 

18:00 

†Anna, Ján a Štefan 

 Nedeľa 15.5.2022 PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

Bazilika 
Minor 

6:30 
Za Boží ľud 

8:00 

†Eduard a Michal 
10:00 KTV 

†Romanka, Anna, 
Ondrej a Anna 

15:00 
Pobožnosť  

16:00 

†Jakub a Anna 
18:30 
Za Boží ľud 

Cirkevná 
základná škola 

9:00 
Za Boží ľud 

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA 
Sviatosť zmierenia v tomto týždni budeme vysluhovať vždy pol hodiny pred 
každou sv. omšou v bazilike od pondelka do soboty. 
 

KRUCIÁTA OSLOBODENIA ČLOVEKA 
Všetkých záujemcov o Kruciátu oslobodenia človeka pozývame na ďalšie 
stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 11.5. o 19:00 po skončení večernej sv. 
omše v priestoroch charity. 



 

PROGRAM VYVOLENÝ PRE PRÍPRAVU NA BIRMOVKU 
Od septembra začneme v našej farnosti prípravu na birmovku. Chceli by sme ju 
uskutočniť podľa nového programu s názvom „Vyvolený“. Je to dôkladne 
prepracovaný prístup prípravy mladých ľudí na prijatie sviatosti birmovania. 
Predstavenie tohto programu bude v sobotu 14. mája od 9:00 do 12:00 
v budove Charity. Pozývame naň všetkých katechétov a katechétky, ale aj 
všetkých dospelých mužov a ženy, ktorí by nám chceli pomôcť od 
septembra ako animátori pri príprave birmovancov. Potrebujeme skutočne 
čím viacerých, aby sme vytvorili tím horlivých ľudí, ktorí budú formovať našu 
mládež nielen pre prijatie tejto sviatosti, ale pre praktické žitie viery.  

 

NÁCVIKY PRED 1. SV. PRIJÍMANÍM 
Nácviky pred 1.sv.prijímaním s deťmi zo ZŠ sv. Kríža a ZŠ Fischera budú v 
pondelok 16.5 a stredu 18.5. vždy v bazilike o 15:30 hod. Nácviky s deťmi zo 
ZŠ Hradná a ZŠ Nižná brána budú v pondelok 23.5 a stredu 25.5. vždy 
v bazilike o 15:30 hod.  

BABKA, DEDKO, CHCEM KNIŽKU! 
V našej farnosti Kežmarok je veľmi pekný zvyk. Deťom, ktoré idú na 1. sv. 
prijímanie, ich starí rodičia dajú ako darček modlitebnú knižku. Povzbudzujeme 
Vás, starí rodičia, zachovajte si aj naďalej túto chvályhodnú tradíciu. Nech je to 
pre Vás zároveň možnosť naučiť Vaše vnúčatá, aby sa orientovali v modlitebnej 
knižke. Ukážte im, ako sa hľadajú piesne, kde nájdu spovedné zrkadlo pri 
príprave na sv. spoveď, ukážte im a naučte ich modlitby a pobožnosti. Vaše 
vnúčatá vyrastú. Po celý život im zostane viditeľný znak Vašej lásky a zbožnosti a 
vďačná spomienka na Vás. Milí rodičia, pri príprave slávnosti 1. sv. prijímania, 
nežiadajte starých rodičov o hmotné dary. Povzbuďte ich však k tomuto malému, 
ale veľmi milému darčeku pre Vaše prvoprijímajúce dieťa. 
 SOCHA PANNY MÁRIE PRE NAJVYTRVALEJŠIE DETI 
Milé deti, začal mesiac máj. Je to mariánsky mesiac, keď si osobitne uctievame 
Ježišovu matku Pannu Máriu. Pripravili sme pre Vás takúto ponuku. V sakristii 
baziliky si môžete zobrať obrázok Fatimskej Panny Márie. Na druhej strane sú 
uvedené dátumy. Ten z Vás, kto sa počas mesiaca máj zúčastní na májových 
pobožnostiach (v bazilike každý večer o 17:45 a v nedeľu o 15:00) a nazbiera 
najviac pečiatok, získa krásnu sochu Panny Márie, ktorú vidíte už pripravenú 
v bazilike. Pečiatku na obrázok dieťa dostane vždy v sakristii baziliky. Každý, kto 
získa aspoň 5 pečiatok za účasť na týchto pobožnostiach, dostane od nás 
drobný darček. Prichádzajte s Vašimi deťmi na tieto pobožnosti a na sv. omše. 
 
 

POZVÁNKA DO KINA 
O tom, že za bývalého režimu mali veriaci na našom území ťažký život, dnes asi 
nikto nepochybuje. Málokto však vie, akým krutým spôsobom komunistická moc 
zakročila voči kláštorom a rehoľným spoločenstvám na začiatku 50. rokov. Čo to 
vlastne bola Akcia K? Udalosti, o ktorých sa v súčasnosti veľa nehovorí, približuje 
nový slovenský koprodukčný film KRYŠTOF. Môžete si ho pozrieť v kine Iskra 
v Kežmarku vo štvrtok 12. mája o 19:00 hod. Na film sú dobré recenzie, 
preto ho odporúčame pozrieť. Predaj vstupeniek je online alebo v  kine.  
 
 



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! 

 

 
 

   

DUCHOVNÉ SLOVKO 
Sme to veľakrát my, ktorí robíme rozdiely medzi hodnými a nehodnými, vznešenými 
a obyčajný... Boh nie. Boh ide hľadať stratenú ovečku a kladie si ju na plecia. Boh 
nie je nádenník, ktorý sa stará len o svoju bezpečnosť a prežitie. Evanjeliá na 
viacerých miestach zdôrazňujú že Ježiš mal možnosť zachrániť si vlastný život, ak 
by nešiel cestou poslušnosti Otcovi, ale cestou vlastnej moci. Vo vrcholnej chvíli 
kríža trikrát počujeme: „Ak si Kristus, zachráň sa“ (Lk 23). Ale Božia logika je úplne 
opačná ako logika nádenníka, ktorý uteká, keď sa blíži nebezpečenstvo alebo 
nepriateľ. Je to logika lásky a obety za druhého. Ďakujem za tento Boží pohľad na 
nás a uskutočňujme ho aj v našom živote.  
 

POVOLANIE APOŠTOLOV PODĽA VZORU POVOLANIA STAROZÁKONNÝCH 
PROROKOV 

Na webstránke našej farnosti v časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský 
zverejnil novú časť svojho podcastu s názvom: Povolanie apoštolov podľa vzoru 
povolania starozákonných prorokov.  V tejto časti si vypočujete porovnanie 
Ježišových apoštolov podľa vzoru videnia a povolania proroka Izaiáša. Prajem 
Vám príjemné počúvanie!  
 
 
 

 

 

SME JEHO ĽUD A OVCE Z JEHO STÁDA (Ž 100) 
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“.  
 

MODLITBOVÉ STRETNUTIE MATIEK VO SVITE 
Milé mamy, staré mamy, krstné mamy, spoločenstvo Modlitby matiek Vás pozýva 
na celoslovenské modlitbové stretnutie “Matky sa modlia za svoje deti”, ktoré sa 
uskutoční vo Svite dňa 21. mája 2022. Odchod autobusu je o 7:00 od Zlatého 
Bažanta. Cena 5,- EUR. Záujemkyne nech sa prihlásia u pani Márie Šopatovej 
(budova vedľa hl. vchodu do baziliky).   
 

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 
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