FARNOSŤ KEŽMAROK – NEDEĽA KRISTA KRÁĽA, 20.11.2022
POŽEHNANIE ADVENTNÝCH VENCOV
Ponúkame Vám možnosť požehnať adventné vence, ktoré si vyrobíte alebo kúpite.
Prineste ich do našich chrámov v sobotu 26.11. na večernú sv. omšu
a v nedeľu 27.11. na dopoludňajšie sv. omše a položte ich pred obetný stôl.
Povzbudzujeme Vás, aby ste sa pri adventných vencoch spolu pravidelne
modlievali. Vytvorme spoločenstvo, ktoré využije čas Adventu na to, aby sme sa
stali lepšími ľuďmi a kresťanmi.
EKUMENICKÉ STRETNUTIE PRI ADVENTNOM VENCI
Na 1. adventnú nedeľu 27.11. o 15:00 hod. sa uskutoční Ekumenické stretnutie pri
adventnom venci v parku pred Mestskou knižnicou v Kežmarku. Stretnutie bude
spojené so zažatím 1. adventnej sviece. Srdečne Vás pozývame.
POZVÁNKA NA KONCERT
Kežmarská hudobná jeseň, jej 40. ročník, prináša koncert švédskeho gitaristu Alfa
Carlssona (komponoval hudbu pro Nobelovu cenu mieru) a českého trubkára
Jiřího Kotači (víťaz České jazzové sklizně 2020 a nominant na Cenu Anděl 2020).
Koncert sa uskutoční v stredu 23.11. o 18:30 hod. v Mestskom kultúrnom
stredisku v Kežmarku. Vstupné je dobrovoľné.
ČERVENÁ STREDA ZA PRENASLEDOVANÝCH KRESŤANOV
V stredu 23. novembra sa bude konať tzv. Červená streda, keď sa celý svet spojí,
aby sme poukázali na extrémne porušovanie ľudského práva na slobodu
vierovyznania v rôznych častiach sveta. Červená je farba krvi, je farbou
mučeníkov. Málokto však vie, že najviac prenasledovaní vo svete sú kresťania. Až
300 miliónov ľudí na našej planéte je utláčaných, lebo sa hlási k viere v Ježiša
Krista. Žijú v krajinách, kde čelia obmedzovaniu slobody, chudobe, hrozbe únosov,
násiliu a smrti. Naša farnosť sa v stredu 23. novembra pripojí k tejto výzve týmto
spôsobom: 1. Nasvietime našu baziliku červenou farbou; 2. Pri všetkých sv.
omšiach budeme prosiť za prenasledovaných kresťanov; 3. Hneď skončení
večernej sv. omše (cca. o 18:45) pôjdeme z baziliky v sprievode so zažatými
sviecami na starý cintorín, kde sa pri kríži pomodlíme jeden desiatok
ruženca „Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.“ Príďte vyjadriť svojou účasťou a
modlitbou solidaritu s prenasledovanými pre vieru.
SPOLOČENSTVO TEOFIL
Pozývame predovšetkým našich birmovancov aj žiakov ôsmeho, deviateho
ročníka a žiakov stredných škôl na stretnutie spoločenstva s názvom Teofil
26. novembra po večernej sv. omši o 19:00, pred budovu charity.

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.fara-kezmarok.sk

