FARNOSŤ KEŽMAROK – 18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 31.7.2022
PORCIUNKULOVÉ ODPUSTKY
V utorok 2. augusta je možné získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách
minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky tzv.
„Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie týchto odpustkov je nábožná
návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otč e náš) a Vyznaním viery (Verím v
Boha). Okrem toho treba splniť ešte štyri podmienky: Svätú spoveď, sväté
prijímanie, modlitbu na úmysel Svätého Otca a predsavzatie chrániť sa aj
všedného hriechu. Slovo “porciunkula” doslova znamená „malý kúsok zeme“ a je
to ľudový názov kostola Panny Márie anjelskej pri meste Assisi. V roku 1216 mal
sv. František v ňom videnie. Uvidel nad oltárom Krista odetého do svetla, po jeho
pravici Božiu Matku v sprievode anjelov. Pán Ježiš sa spýtal Františka, po čom túži
pre spásu duší. František bez rozmýšľania odpovedal: „Prosím, aby bola všetkým,
ktorí prídu do tohto kostola s úmyslom vyznať svoje hriechy a prejaviť
skrúšenosť, udelená milosť úplného odpustenia dočasných trestov." Pán mu
odpovedal: „Prijímam tvoju modlitbu, ale pod podmienkou, že v mojom mene
predložíš túto žiadosť môjmu námestníkovi na zemi.“ František šiel k pápežovi a
on mu dal súhlas ,aby to platilo navždy, každý rok, ale iba jeden deň 2. augusta.
FATIMSKÁ SOBOTA
V sobotu 6. augusta je sviatok Premenenia Pána. Po skončení rannej sv. omše
v bazilike bude pobožnosť k Fatimskej Panne Márii. Pozývame všetkých veriacich,
zvlášť mariánskych ctiteľov.
REŠTAUROVANIE BOČNÉHO OLTÁRA APOŠTOLOV
Už viac ako dva roky je zložený bočný oltár apoštolov z našej Baziliky povýšenia
sv. Kríža. V januári 2022 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok, podpísala
zmluvu o diele s reštaurátorskou dielňou Veroniky Daneček Šmigrovskej v Seredi
s termínom dokončenia a inštalácie oltára v januári 2023. Zároveň farnosť
Kežmarok úspešne podala žiadosť na Ministerstvo kultúry SR v rámci projektu
„Obnovme si svoj dom“ na financovanie dokončenia obnovy bočného oltára
apoštolov. Ministerstvo kultúry SR schválilo dotáciu na reštaurovanie tohto
oltára vo výške 10 000,- EUR. Reštaurátorské práce, ktoré už prebiehajú,
budú stáť 39 000,- EUR. Zvyšok bude musieť financovať farnosť z vlastných
zdrojov. V týchto dňoch sa uskutočnil kontrolný deň priamo v reštaurátorskej
dielni v Seredi. S potešením konštatujeme, že práce pokračujú podľa stanoveného
harmonogramu. Tešíme sa, až sa tento vzácny klenot znova zaskveje na svojom
mieste priamo v našej bazilike.
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