
 

KURZY PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO 2023 
Snúbenci, ktorí uvažujú prijať sviatosť manželstva, môžu sa prihlásiť na Kurzy 
prípravy na manželstvo na budúci rok. Termíny kurzov v rámci Slovenska a 
možnosť prihlásenia sa, sú uvedené na webstránke: www.domanzelstva.sk. 
Certifikáty z tohto kurzu majú platnosť 2 roky. Túto prípravu akceptujeme v 
našej farnosti pri príprave na sobáš a povzbudzujeme snúbencov, aby ju 
absolvovali.  

CELODENNÁ POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ 
12. februára sa v našej farnosti uskutoční celodenná poklona Sviatosti Oltárnej. 
Keďže v tomto roku táto poklona pripadá na nedeľu, prispôsobíme ju podľa 
svätých omší. Sviatosť vyložíme po skončení sv. omše, ktorá sa slávi o 10:00 hod. 
a poklona sa skončí pobožnosťou o 15:00 hod. spojenou s eucharistickým 
požehnaním. Povzbudzujeme Vás, aby ste si našli čas prísť sa pokloniť živému 
Ježišovi, ktorý je reálne prítomný v tejto najsvätejšej sviatosti. Prosíme, 
prihláste sa na poklonu v konkrétny čas – jednotlivci, rodiny, 
spoločenstvá… Rozpis nájdete na stolíku pri východe z baziliky. 
Samozrejme, môžete aj viacerí v ten istý čas. Veriaci, ktorý vykoná návštevu 
kostola a strávi v adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou aspoň 
polhodinu, môže za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba 
na úmysel Sv. Otca, úmysel chrániť sa aj všedného hriechu) získať úplné 
odpustky. Ak je to kratší čas, môže získať čiastočné odpustky. Vo všetkých 
farnostiach Spišskej diecézy prebieha tzv. nepretržitá poklona Sviatosti Oltárnej, 
ktorú v roku 1921 zaviedol vtedajší diecézny biskup Ján Vojtaššák. Každý deň 
v roku je v niektorej farnosti eucharistická poklona.  

PONÚKAME VÁM BIBLICKÝ DARČEK 

Ponúkame Vám biblické vrecúško „100 citátov z Knihy proroka Izaiáša“. 
Nájdete v ňom aj krátky príhovor Svätého Otca Františka o starozákonnom 
prorokovi Izaiášovi. Taktiež med, ktorý nám má pripomínať, že Božie slovo je 
sladšie ako med. Toto biblické vrecúško je vhodný darček aj pre druhých. Je to 
spôsob, ako zostať pravidelne v kontakte s Božím slovom. Tento darček 
dostanete v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku alebo v predajni Slovenka alebo v 
náboženskej predajni Sv. Michal. Spoločná cena je 3,- EUR. 

POZVÁNKA NA VEĽMI AKUTÁLNU PREDNÁŠKU 

Srdečne Vás pozývame na ďalšiu z prednášok „Ako žiť vieru v modernom 
svete II“.  V  sobotu  18. februára o 10:00 hod. v budove Charity (vedľa 
baziliky) bude naším hosťom kňaz prof. Ján Duda, farár v Dlhej nad Oravou a 
známy odborník na kanonické právo. Bude hovoriť na tému: „Formy 
manželského spolužitia muža a ženy a ich dopad na náboženský 
život.“ Všetkých záujemcov srdečne pozývame. Príďte si ju vypočuť a diskutovať.  

KRUCIÁTA OSLOBODENIA ČLOVEKA 
Srdečne pozývame Všetkých záujemcov o Kruciátu oslobodenia človeka na ďalšie 
stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 8. februára po skončení večernej sv. 
omše v priestoroch charity.
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