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POMAZANIE CHORÝCH 
V sobotu 11. februára na spomienku Panny Márie Lurdskej sa v Katolíckej cirkvi 
slávi Svetový deň chorých. V roku 1992 ho ustanovil dnes už svätý pápež Jána 
Pavol II. V tento deň budú v bazilike dve osobitné sv. omše o 8:30 hod. a o 
11:00 hod., pri ktorých vyslúžime sviatosť pomazania chorých. Pred 
pomazaním chorých treba pristúpiť k sviatosti zmierenia. Nemusí to byť v deň 
prijatia sviatosti pomazania chorých. Platí aj prvopiatková z uplynulého 
týždňa. Polhodinu pred týmito  sv. omšami budeme spovedať.  Pripomíname, 
že túto sviatosť môže prijať každý pokrstený človek, ktorý sa ocitol v ohrození 
života pre svoju vážnu chorobu alebo starobu. 

KŇAZSKÉ REKOLEKCIE A ZMENA ČASU SV. OMŠE 
V stredu 8. februára sa v našej farnosti uskutoční pravidelné stretnutie kňazov 
troch dekanátov – Kežmarok, Poprad a Spišský Štiavnik za účasti otca biskupa 
Jána Kuboša, diecézneho administrátora Spišskej diecézy.  Začne sv. omšou o 9:00 
hod. v bazilike, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Preto zvyčajná sv. omša o 
8:30 nebude. Potom bude pokračovať pracovné stretnutie kňazov mimo baziliku.   
 
 

 

MODLITBA VEŠPIER DO RÁDIA LUMEN 
Od pondelka 6. februára do piatku o 19:30 hod. a v sobotu o 20:00 hod. sa 
budeme v bazilike modliť vešpery, ktoré v priamom prenose bude vysielať Rádio 
Lumen. Pridajte sa k nám v tejto modlitbe Cirkvi. Príďte sa pomodliť spolu s nami 
do baziliky alebo sa modlite s nami prostredníctvom rádia Lumen.  

 TERMÍN SVIATOSTI BIRMOVANIA  
Chceme Vás informovať, že z biskupského úradu nám potvrdili dátum birmovky. 
Bude to sobota 3.6. 2023 o 10:00 hod. v Bazilike Sv. Kríža v Kežmarku. Mal by 
prísť otec biskup Ján Kuboš, diecézny administrátor Spišskej diecézy. 
 

POZVÁNKA NA „MANŽELSKÉ VEČERY“  
Kurz Manželské večery tvorí osem stretnutí. Vždy začína spoločnou večerou 
manželov pri sviečkach. Po večeri nasleduje príhovor páru, ktorý kurz vedie a 
následne sa spustí DVD s prednáškou. Potom je čas pre manželov na vzájomný 
rozhovor. Vôbec nezáleží na tom, či v manželstve žijete menej ako dva roky alebo 
viac ako tridsať rokov. Ak máte pekné manželstvo, kurz vám pomôže ďalej ho 
zlepšiť a posilní vaše dobré návyky. V našej farnosti budú prebiehať vždy vo 
štvrtok o 19:00 hod. v Hoteli Club. Cena za pár je 14,- EUR za 1 večer. 
Začneme 16.2. 2023. Kontakt na prihlásenie:   
manzelskevecery.kezmarok@gmail.com a tel. 0905 452 482. Viac informácií 
o tomto kurze nájdete na www.manzelskevecery.maranathapo.sk. 


