
 

DEVÄŤ PRVÝCH PIATKOV 

Obraciame sa na chlapcov a dievčatá, ktorí už boli na 1. sv. prijímaní, aby 
si vykonali tzv. deväť prvých piatkov. Je to záväzok ísť deväť mesiacov 
po sebe na prvý piatok na sv. prijímanie a ísť na sv. spoveď v 
niektorý deň pred prvým piatkom. Keď začnú v októbri, bude to pre ne 
na celý školský rok. Rodičia, prosíme, povzbuďte Vaše deti k tomuto 
záväzku, s ktorým je spojené veľké Božie požehnanie a vykonajte si ich 
spolu s de mi. Deti dostanú pri sv. spovedi obrázok, na ktorý budú 
zbierať podpisy pri sv. spovedi. Tento obrázok dostanú aj v sakristii 
baziliky alebo v škole od svojich učiteľov náboženstva.  

MODLITBY CHVÁL V BAZILIKE 
V pondelok 3. októbra po sv. omši sa budeme v bazilike modliť 
modlitby chvál. Pozývame všetkých, ktorí chcú chváliť, ďakovať a prosiť 
nášho Nebeského Otca. Všetci ste srdečne vítaní. Tešíme sa na Vás! 
 

POKRAČUJÚ PRÁCE NA OBNOVE KAPLNKY 
Pokračujú práce na obnove prícestnej kaplnky sv. Jána Nepomuckého, 
ktorá leží na križovatke ulíc „Tehelňa“ a „Michalská“ v Kežmarku. 
Prešovský samosprávny kraj (PSK) podporil našu žiadosť o dotáciu vo 
výške 61 200,- EUR. Projekt rieši sanáciu, odvlhčenie a stavebnú obnovu 
tejto barokovej stavby, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Celkový 
rozpočet je 87 537,04,- EUR. Zvyšnú sumu uhradí Rímskokatolícka cirkev 
– farnosť Kežmarok. V spolupráci so zhotoviteľom stavby, ktorým je 
firma BBA  Group, chceme obnovu kaplnky dokončiť do konca 
októbra 2022.  

MODLIME SA V RODINÁCH K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI 
Ponúkame Vám obraz a pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci, ktorú 
pripravili Pápežské misijné diela. V mesiaci október pozývame a 
povzbudzujeme všetky naše rodiny ku každodennej pobožnosti v našich 
domácnostiach k Matke ustavičnej pomoci. Ikonu a text domácej 
pobožnosti si môžete vziať pri východe z baziliky. Dobrovoľný 
príspevok je 1,- EUR. Prosíme, modlievajte sa ju spoločne doma. Na 
tomto obraze vidíme, ako dieťa Ježiš drží ruku svojej matky Márie. 
Rovnako aj my chceme sa držať ruky Božej matky, aby nám pomohla 
v každej núdzi.  

 

SPOLOČENSTVO TEOFIL 
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, 8. októbra po večernej sv. omši o 19:00, pred 
budovu charity. Tešíme sa na vás.


