
FARNOSŤ KEŽMAROK – NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, 12.6.2022 

 
 
 
 

EUCHARISTICKÁ PROCESIA A ÚPLNÉ ODPUSTKY 
Na prikázaný sviatok – slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi vo štvrtok 
16.6. bude po sv. omši o 18:00 hod. eucharistická procesia po meste 
(smerom k Hlavnému námestiu - predajňa Slovenka – očná optika Stanoptik 
a naspäť k bazilike). Povzbudzujeme Vás, aby ste prišli na túto procesiu. Deti 
nech si prinesú v košíčkoch lupene kvetov. Veriaci, ktorí sa na slávnosť 
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi zúčastnia na recitovaní alebo speve hymnu 
Ctíme túto sviatosť slávnu, môžu získať úplne odpustky za zvyčajných podmienok 
(sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na umysel Sv. Otca a predsavzatie chrániť sa 
aj všedneho hriechu).  
 
 
 

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.fara-kezmarok.sk 

 

JÚNOVÉ POBOŽNOSTI K BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU 
Mesiac jún je v Katolíckej cirkvi venovaný úcte Najsvätejšieho Ježišovho Srdca. 
Sám Ježiš nás pozýva: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja 
vás posilním. Vezmite na seba jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný 
srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“(Mt 11,28-29) V bazilike počas 
všedných dní sa modlíme Litánie k Božskému Srdcu vždy o 17:45 a v nedeľu 
popoludní o 15:00. Nechajme sa aj my viesť k jeho Srdcu, učme sa od Ježiša.  
 

PRIKÁZANÝ SVIATOK – SLÁVNOSŤ KRISTOVHO TELA A KRVI  
Vo štvrtok 16. júna je prikázaný sviatok-slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a 

Krvi. Sv. omše v bazilike budú o 6:00, 8:30, 16:30 a 18:00 hod. Pripomíname, 

že prikázaný sviatok zaväzuje kresťana katolíka svätiť ho ako nedeľu, tzn. 

zúčastniť sa sv. omše (platí aj večerná sv. omša v deň predtým) a podľa možnosti 

sa zdržať takej práce, ktorá tento sviatok znesvätí. Keďže na Slovensku je to 

pracovný deň, samozrejme, deti idú do školy a dospelí do práce. Povzbudzujeme 

Vás však, aby sme v našich domácnostiach prežili tento deň ako prikázaný 

sviatok Pána.  

POZVÁNKA NA DEŇ OTCOV 
Tretia nedeľa v mesiaci jún sa slávi ako Deň otcov. Pripomenieme si ho aj v našej 
farnosti. Pozývame všetkých mužov a otcov na stretnutie na budúcu nedeľu 
19. júna. 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! 
 



KEŽMAROK - SVÄTÉ OMŠE (13.6.2022 – 19.6.2022) 

MALÝ SLAVKOV – SVÄTÉ OMŠE (13.6.2022 – 19.6.2022) 
Utorok 

14.6.2022     
18:00 

Štvrtok 

16.6.2022     
18:00 

Nedeľa 

19.6.2022   
8:00     11:00 

 
STRÁNE POD TATRAMI - SVÄTÉ OMŠE (13.6.2022 – 19.6.2022) 

Štvrtok 

16.6.2022     
18:00 

Nedeľa 

19.6.2022   
9:00 

Pondelok 13.6.2022  Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 
Mariánsky 

kostol 
6:00 

Za všetky duše v očistci 

Bazilika 
minor 

8:30 

Za pokoj vo svete 

18:00 

†Bartolomej 

 Utorok 14.6.2022   
Mariánsky 

Kostol 
6:00 

Za všetky duše v očistci 

Bazilika 
minor 

8:30 

Za nového diecézneho biskupa  

18:00 Rádio Lumen 

Na úmysel celebranta 

Streda 15.6.2022     

Mariánsky 
Kostol 

6:00 
†Matúš 

Bazilika 
minor 

8:30 

Za pokoj v ľudských srdciach  

18:00  

†Jozef a Katarína 

 Štvrtok 16.6.2022 NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI – slávnosť, prikázaný sviatok 

Bazilika 
minor 

6:00 
†Mária 

 8:30 

Za boží ľud 
16:30 

Za boží ľud 

18:00 s procesiou 

Za boží ľud 
 Piatok 17.6.2022    

Mariánsky 
Kostol 

6:00 
†Petra a Anna 

Bazilika 
minor 

8:30 

Za kňazov 

16:30detská 

†Monika 

18:00 mládežnícka 

†Anna 

 Sobota 18.6.2022    

Bazilika 
Minor 

6:00 
†Angela, Ján a Anna 

18:00 

†Dušan 

 Nedeľa 19.6.2022  12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Bazilika 
Minor 

6:30 
†František, Vladimír  

a Františka 

8:00 
Poďakovanie Bohu za 
40 rokov manželstva 

10:00 KTV 
Za Boží ľud 

15:00 
Pobožnosť 

Po nej deň otcov 

16:00 
Za Boží ľud 

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 (okrem štvrtku). 
 

POZÝVAME VÁS NA MODLITBY CHVÁL 
V pondelok 13. júna po večernej sv. omši sa v bazilike budeme modliť modlitby 
chvál. Pozývame všetkých, ktorí chcú chváliť, ďakovať a prosiť nášho Nebeského 
Otca. Všetci ste srdečne vítaní. Tešíme sa na Vás! 



 

MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE SLAVKOVOV 
Od piatku 17. júna do nedele 19. júna sa uskutoční v našej filiálke Malý Slavkov 
medzinárodné stretnutie zástupcov obcí, ktoré majú v názve “Slavkov”. Prídu 
hostia aj z Poľska a Čiech. Kultúrny program pre verejnosť začne v sobotu od 
16:00 hod. O 17:00 hod. bude požehnanie a uvedenie do prevádzky nových hodín 
na hasičskej zbrojnici. V nedeľu o 11:00 hod. bude slávnostná sv. omša v kostole v 
Malom Slavkove. Srdečne ste pozvaní. Bližší program nájdete na webstránke obce 
 
 

 

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 13.6. do 17.6.2022 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 €). 

MODLITBA VEŠPIER DO RÁDIA LUMEN 
Od pondelka 13. júna 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 alebo sa ich modlite s rádiom Lumen.  

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 medzi nami 
vítame! 
 
 

 

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.  
 
 



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 
Povedať „Trojica“ znamená povedať „tajomstvo“. Hovorí sa, že moderný človek 
nemiluje tajomstvo, ale ho priťahuje vypočítavosť a hľadanie úžitku. Tajomstvo  
Najsvätejšej Trojice – Otca, Syna a Ducha Svätého – človeka nezdrví ani neponíži. 
Nie je to totiž tajomstvo strachu, ale tajomstvo lásky. Človek môže milovať druhého 
človeka len vtedy, keď spozná a zbožňuje jeho nevyspytateľné tajomstvo. Podobne 
Božia láska je najintímnejším prejavom blízkosti a najväčšieho tajomstva, v ktorom 
Boh je neustále prítomný a prístupný nám všetkým.  
 

AK ŤA NEUMYJEM, NEBUDEŠ MAŤ SO MNOU PODIEL 
Na webstránke našej farnosti v časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský 
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s názvom: Ak ťa neumyjem, 
nebudeš mať so mnou podiel. Pán Ježiš pri poslednej večeri umyl svojim 
učeníkom nohy. Píše o tom Ján v 13. kapitole svojho evanjelia. V tejto časti 
podcastu sa dozviete význam tohto Ježišovho gesta. Prajeme Vám príjemné 
počúvanie!  
 

PANE, NÁŠ VLÁDCA,  
AKÉ VZNEŠENÉ JE TVOJE MENO NA CELEJ ZEMI (Ž 8) 

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“.  
 
 
 

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 CVIČENIA PRE DIEVČATÁ 
Sestry redemptoristky z nášho kláštora v Kežmarku ponúkajú duchovné cvičenia 
pre dievčatá vo veku 18 - 30 rokov, ktoré rozlišujú svoje povolanie k 
zasvätenému životu. Uskutočnia sa v čase od 6. do 10.júla.  Bližšie informácie 
nájdete na webstránke: www.redemptoristky.sk. 
 

MILODAR PRE FARNOSŤ 
Členovia Ružencového bratstva  - Ruža sv. Anny venovali pre farnosť milodar 
255,- EUR. Nech Pán požehnáva ich štedrosť.  
 
 

mailto:052/452%2022%2020
tel:0903012489
mailto:farakezmarok@gmail.com

