
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 
Nedeľné evanjelium hovorí, že pre vieru nie je nič nemožné. Ježiš nevyžaduje 
obrovskú vieru, aby pohol stromom, teda aby umožnil to, čo sa zdá 
nemožné. Veľmi malá viera – ako horčičné semienko – je už účinná za 
predpokladu, že ide o autentickú vieru. Preto nie je dôležitá kvantita viery, 
ale jej kvalita. Je to postoj otvorenosti tých, ktorí úplne dôverujú Bohu a 
dovoľujú Bohu, aby prejavil svoju moc. Dovoľme Bohu prejaviť moc v našich 
životoch.  
 

PANE, DAJ, ABY SME POČÚVALI TVOJ HLAS  
A NEZATVRDZOVALI SI SRDCIA (Ž 95) 

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 

POMAZANIE KRIZMOU 
Na webstránke našej farnosti v časti „Blog“ náš pán farár František 
Trstenský zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s názvom: 
Pomazanie krizmou. Je to prvý úkon bezprostredne po vyslúžení 
sviatosti krstu. V tejto časti sa dozviete význam tohto obradu. Prajeme 
Vám príjemné počúvanie!  
 
 

 
 

VÝNIMOČNÝ NÁSTENNÝ KALENDÁR NA ROK 2023 

Ponúkame Vám nástenný kalendár na rok 2023 s nádhernými fotkami 
kresťanských chrámov v Svätej zemi. Môže to byť aj veľmi vhodný darček 
alebo spomienka, pre tých, ktorí navštívili Svätú zem. Pri každej fotke je 
krátky popis miesta a citát zo Svätého písma. Kalendár si môžete zakúpiť 
pri východe z baziliky. Cena je 4,- EUR. 

 

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

