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.
PRVÁ SV. SPOVEĎ PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI
V sobotu 21.5. bude v čase od 9:00 do 10:00 hod. v bazilike pre
prvoprijímajúce deti zo ZŠ sv. Kríža a ZŠ Dr. Fischera prvá svätá spoveď.
Prosíme rodič ov, krstných rodič ov a ostatných príbuzných prvoprijímajúcich
detí, aby si vykonali sv. spoveď poč as pracovných dní budúceho týždň a
(spovedanie zač ína 30 min. pred svätými omšami). Bude to ten najkrajší dar
pre prvoprijímajúce deti. Nenechávajte si to na poslednú chvíľu! Žiadame
príbuzných prvoprijímajúcich detí, ktorí nie sú z našej farnosti, aby si sv. spoveď
vykonali vo farnostiach svojho bydliska.
TÝŽDEŇ BIELYCH ŠIAT
Povzbudzujeme deti, ktoré v nedeľu 22. mája prijmú 1. sv. prijímanie a ich
rodič ov, aby od pondelka do štvrtka prichádzali na sv. omšu o 18:00 hod. a v
piatok na sv. omšu pre deti o 16:30 hod. a pristupovali k sv. prijímaniu.
Nezabúdajte na pravidelnú účasť na nedeľných sv. omšiach. Tento cirkevný
príkaz zaväzuje vo svedomí každého kresťana katolíka.
ZASADNUTIE HOSPODÁRSKEJ RADY
V pondelok 16. mája o 19:00 sa na farskom úrade uskutoční stretnutie
členov hospodárskej rady.
MODLITBA VEŠPIER
Od pondelka 16. mája 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. Príďte sa pomodliť spolu s nami
do baziliky.
ZBIERKA NA KŇAZSKÝ SEMINÁR
Zbierka z minulej nedele na kňazský seminár, vyniesla 879,92,- EUR (682,92,EUR farnosť + 197,- EUR kláštor redemptoristiek), ktoré sme poslali na príslušný
účet. Nech Pán požehná a odmení Vašu štedrosť.

