
FARNOSŤ KEŽMAROK – 12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 19.6.2022 

 
 
 
 

VYSVETLENIE K SLÁVNOSTIAM V TOMTO TÝŽDNI 
Keďže v tomto roku slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pripadá na 24. jún a 
má prednosť, preto sa slávnosť Narodenia Jána Krstiteľa bude sláviť o deň skôr vo 
štvrtok 23. júna. Z toho dôvodu večerná sv. omša v stredu 22. júna bude už z 
nasledujúcej slávnosti Narodenia Jána Krstiteľa a večerná sv. omša vo štvrtok 
23. júna bude už z nasledujúcej slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.  

 
 

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.fara-kezmarok.sk 

 

PRÍPRAVA NA PRIJATIE SVIATOSTI BIRMOVANIA  
Od septembra 2022 začne v našej farnosti príprava na prijatie sviatosti 
birmovania. ktorá je určená pre žiakov, ktorý v budúcom školskom roku budú v 9. 
ročníku ZŠ a starší. Birmovka je naplánovaná na jún 2023. Žiaci dostanú v škole 
od učiteľov náboženstva prihlášku. Môžu si ju vziať aj v sakristii baziliky. Úplne 
vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať osobne za účasti aspoň jedného 
rodiča v kancelárii na farskom úrade od 20.6. do 22.6.2022 po večernej 
svätej omši.  
Podmienky prípravy birmovanca: 
-        účasť na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok, 
-        mládežnícka svätá omša v stredu o 18:00, 
-        mesačná svätá spoveď (najlepšie pred prvým piatkom), 
-        návšteva náboženskej výchovy (aj na strednej škole), 
-        katechézy v skupinke so svojím animátorom v dohodnutom čase (spolu 24), 
-        na prípravu je potrebné si zakúpiť materiály v cene 24 € (uhrádza sa 
v hotovosti pri podaní prihlášky), 
-        víkendová duchovná obnova (jeseň, v odhadovanej hodnote cca 50 €). 

ODPROSUJÚCA POBOŽNOSŤ NA SLÁVNOSŤ  
NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO  

Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa pri každej sv. omši bude konať 
osobitná odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorí sa zúčastní na verejnom recitovaní 
modlitby Najmilší Ježišu, ktorá je predpísaná na túto slávnosť, môžu získať úplne 
odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na 
úmysel Sv. Otca a predsavzatie chrániť̌ sa aj všedného hriechu).  

SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB ZA POSVÄCOVANIE KŇAZOV 
Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pripadá aj deň modlitieb za 
posväcovanie kňazov. Prosíme o Vaše modlitby za nás, kňazov, aby sme verne 
vykonávali službu, ktorú nám Pán zveril.

 



KEŽMAROK - SVÄTÉ OMŠE (20.6.2022 – 26.6.2022) 

MALÝ SLAVKOV – SVÄTÉ OMŠE (20.6.2022 – 26.6.2022) 
Utorok 

21.6.2022     
18:00 

Piatok 

24.6.2022     
18:00 

Nedeľa 
26.6.2022   10:00 

STRÁNE POD TATRAMI - SVÄTÉ OMŠE (20.6.2022 – 26.6.2022) 
Streda 

22.6.2022     
18:00 

Piatok 

24.6.2022   
18:00 

Nedeľa 

26.6.2022   
9:00 

Pondelok 20.6.2022   
Mariánsky 

kostol 
6:00 

ZBP Ladislav a Otília 

Bazilika 
minor 

8:30 

Za pokoj vo svete 

18:00 

†Milan 

 Utorok 21.6.2022  Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka 

Mariánsky 
Kostol 

6:00 
Za dušu v očistci 

Bazilika 
minor 

8:30 

Za nového diecézneho biskupa  

18:00 Rádio Lumen 

Na úmysel celebranta 

Streda 22.6.2022     

Mariánsky 
Kostol 

6:00 
Za dušu v očistci 

Bazilika 
minor 

8:30 

Za pokoj v ľudských srdciach  

18:00  

†Mária a Ida, Ladislav a Anton 

 Štvrtok 23.6.2022   Narodenie svätého Jána Krstiteľa, slávnosť 

Mariánsky 
Kostol 

6:00 
†Andrej a Anna s rod. 

Bazilika 
minor 

8:30 

Za mladých 

17:00 

adorácia 

18:00 

ZBP Monika, Anton, 
Margita a Bohuš 

 Piatok 24.6.2022   Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť 

Mariánsky 
Kostol 

6:00 
†Mária, Peter, Štefánia 

a Ján 

Bazilika 
minor 

8:30 

Za kňazov 

16:30detská 

ZBP Ján a Mária 

18:00 mládežnícka 

†Alžbeta 

 Sobota 25.6.2022   Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka 

Bazilika 
Minor 

6:00 
ZBP Mária s rod. 

18:00 

†Mária a Andrej a celá rodina 

 Nedeľa 26.6.2022 TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Bazilika 
Minor 

6:30 
Za Boží ľud 

8:00 

†Anastázia a Ján 

10:00 KTV 

†Mária a Pavol 

15:00 
Pobožnosť 

16:00 
Za Boží ľud 

18:30 
Za Boží ľud 

Cirkevná 
základná škola 

9:00 
Za Boží ľud 



 

MARIÁNSKA PÚŤ DO LEVOČE 
Záujemcovia o púť na odpustovú slávnosť v Levoči 2. júla sa môžu prihlásiť 
u p. Márie Šopátovej (budova oproti hlavnému vchodu do baziliky). Odchod 
autobusu bude od Zlatého Bažanta 2. júla ráno o 7:00 hod. Cena za autobus je 5,- 
EUR. Pútnici od parkoviska autobusu pôjdu na Mariánsku horu peši.  Bude však 
možné využiť aj tamojšiu kyvadlovú dopravu.  
 
 

STRETNUTIE SPOLOČENSTVA TEOFIL 
Pozývame ôsmakov, deviatakov a stredoškolákov na ďalšie stretnutie 
spoločenstva Teofil. Uskutoční sa v sobotu 25. júna o 19:00 po večernej sv. 
omši v priestoroch charity. 
 

VÍTAME NOVÉHO PÁNA KAPLÁNA 
Na základe rozhodnutia spišského diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša 
od 4. júla nastúpi do našej farnosti pán kaplán Andrej Ondrejka. Je rodákom z 
Liptovských Sliačov. Za kňaza bol vysvätený v roku 2019 a jeho doterajším 
kaplánskym miestom bol Dolný Kubín, kde pôsobil 3 roky. Novému pánovi 
kaplánovi vyprosujeme Božiu múdrosť a horlivosť a srdečne ho vítame! 
 
 

POZVÁNKA NA DEŇ OTCOV 
Dnes – v Deň otcov pozývame všetkých mužov a otcov na stretnutie. Začne o 
15:00 hod. pobožnosťou v bazilike. Po nej sa presunieme na farský dvor, 
kde na mužov čaká pohostenie, hudba ako aj drobný darček pre každého. 
Mužovia, otcovia, príďte, tešíme sa na Vás! 

ZASADNUTIE PASTORAČNEJ RADY 
V pondelok 20. júna o 19:00 hod. sa na farskom úrade uskutoční stretnutie 
členov pastoračnej rady.  

POĎAKOVANIE P. KAPLÁNOVI MARTINOVI KOVÁČOVI 
Na základe rozhodnutia spišského diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša 
odchádza z našej farnosti pán kaplán Martin Kováč, ktorý tu pôsobil 4 roky. Ako 
kaplán bude pôsobiť vo farnosti Liptovské Sliače. Chceme sa mu zo srdca 
poďakovať za jeho pomoc a horlivosť, s ktorou pracoval pre farnosť, zvlášť 
za jeho pôsobenie v cirkevnej škole a vo filiálke Malý Slavkov. Na novom 
pôsobisku mu vyprosujeme Božie požehnanie. Veríme, že bude čerpať aj z tých 
skúseností, ktoré získal v Kežmarku, ktorý bol pre neho po kňazskej vysviacke 
prvým miestom.  Sprevádzajme ho naďalej svojimi modlitbami.  
 
 

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

ZACHOVAJME ETIKETU SPRÁVANIA AJ V NAŠICH KOSTOLOCH 
Začína letné obdobie, pamätajme, že kostol je miestom osobitnej Božej 
prítomnosti a modlitby, preto zachovajme posvätnosť našich kostolov aj v 
spôsobe obliekania a správania.  
 



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 
Mienky, ktoré si hovoria ľudia o Ježišovi, nie sú dostačujúce. Zostali uviaznuté 
v minulosti. Ježiša považujú za Jána Krstiteľa, Eliáša alebo jedného z dávnych 
prorokov. Ustrnutie v minulosti hrozí aj nám v oblasti viery. Odvolávame sa, že sme 
boli pokrstení, ba dokonca sme aj miništrovali. Avšak terajší život sa vzdialil od 
života podľa evanjelia.  Kristus sa dnes pýta Teba: „Za koho ma pokladáš Ty?“ Čo 
odpovieš? „Kedysi som sa k Tebe modlil“, „Občas zájdem do Tvojho chrámu.“ Apoštol 
Peter dáva odpoveď viery. Nehovorí  z pohľadu minulosti ale vyznáva, kto je pre 
neho Ježiš teraz – dnes: „Ty si Boží Mesiáš“. Kto je pre Teba Ježiš dnes?   
 

ZA TEBOU PRAHNE MOJA DUŠA, PANE, BOŽE MÔJ (Ž 63) 
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“.  
 

PETER VYŠIEL VON A HORKO SA ROZPLAKAL 
Na webstránke našej farnosti v časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský 
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s názvom: Peter vyšiel von 
a horko sa rozplakal. Zamýšľa sa nad Petrovým zapretím Pána Ježiša, ako ho 
opisuje Lukášovo evanjelium v 24. kapitole. Prajeme Vám príjemné počúvanie!  
 
 

ZBIERKA NA DOBROČINNÉ DIELA SV. OTCA 
Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca sa bude tento rok konať na budúcu 
nedeľu 26. júna. Výťažok Svätý Otec rozdeľuje tým najnúdznejším v rôznych 
kútoch sveta. Za Vaše milodary nech Vás Pán požehnáva a odmení.  
 

PREDSAVZATIE DO ĎALŠEJ SV. SPOVEDE 
V našej farnosti zvykneme dávať pri sv. spovedi obrázok, na ktorom je z druhej 
strany predsavzatie do ďalšej sv. spovede. Pripomíname, že každý mesiac je to 
vždy iné predsavzatie.  Nie je to príkaz, ale inšpirácia a motivácia, aby sme po sv. 
spovedi ďalej pracovali na svojom duchovnom raste, rástli v čnostiach a 
zbavovali sa svojich nerestí.  
 

 

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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