FARNOSŤ KEŽMAROK – 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 18.9.2022
JESENNÉ KÁNTROVÉ DNI
Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je iba
jeden deň . Obsahom týchto dní je poďakovanie za úrodu. V našej farnosti toto
poďakovanie urobíme v piatok 23. septembra pri všetkých sv. omšiach, keď aj
formulár sv. omše bude Na poďakovanie Pánu Bohu za úrodu. Slovo kántry
označ uje cirkevné pôstne dni predpísané Katolíckou cirkvou, ktoré pripadajú na
zač iatok každého zo štyroch roč ných období. V minulosti sa nazývali kvatembrové
dni (odvodené od latinského slova quattuor, č iže štyri), lebo sa konajú v štyroch
roč ných obdobiach. Názov kántry súvisí so slovami kántriť tzn. nič iť. Pre
veriaceho č loveka sú to dni modlitieb, dobrých skutkov a pôstneho sebazapierania
– teda to, č o v nás skutoč ne nič í hriešne sklony a zlozvyky.
STRETNUTIE RODIČOV BIRMOVANCOV
V túto nedeľu 18. septembra o 14:30 hod. bude v bazilike stretnutie rodičov
birmovancov, na ktorom dostanú materiály k birmovke a oboznámia sa, čo všetko
čaká ich deti pri príprave na prijatie sviatosti birmovania. Nevyhnutná je účasť
aspoň jedného z rodičov, avšak ideálne je, keď prídu obidvaja rodičia. (pobožnosť
v tento deň nebude).
DÔLEŽITÝ OZNAM PRE BIRMOVANCOV
Chceme informovať tých žiakov ZŠ, ktorí sa prihlásili na prípravu na birmovku, že
od pondelka 19. septembra začínajú stretnutia v skupinkách podľa dní a
časov, na ktoré sa birmovanci zaregistrovali. Účasť na týchto stretnutiach je
pre birmovancov povinná.
POZOR ZMENA – SV. OMŠE PRE BIRMOVANCOV A MLÁDEŽ
Doteraz bývali sv. omše pre mládež v piatok o 18:00. Teraz je zmena.
Mládežnícke sv. omše budú každú stredu o 18:00 naďalej v bazilike. Prvá sv.
omša bude už teraz v stredu 21. septembra Pozývame všetkých mladých našej
farnosti k pravidelnej účasti. Pre birmovancov sú tieto sv. omše povinné!
SPOLOČENSTVO TEOFIL
Aj v tomto školskom roku pokračujeme v stretnutiach pre našu
kežmarskú mládež. Pozývame predovšetkým našich birmovancov, ale aj žiakov
ôsmeho, deviateho ročníka a žiakov stredných škôl na stretnutie spoločenstva s
názvom Teofil. Ak vám chýba spoločenstvo alebo chcete spoznať nových ľudí,
príďte v sobotu, 24. septembra po večernej sv. omši o 19:00, pred budovu
charity. Tešíme sa na vás.
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