
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 
Evanjeliové metafory soli a svetla zaznievajú po skončení blahoslavenstiev. Chce sa 
tým ukázať, že revolučné posolstvo blahoslavenstiev treba dosvedčiť vlastným 
životom, pred všetkými. Ale všimnite si, Ježiš nehovorí „ty si soľ zeme, ty si svetlo 
sveta“, ale „vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta.“ Nielen jednotliví kresťania, ale aj 
spoločenstvá a celá Cirkev sú svedkami Ježiša Krista. Ako kresťania nesmieme 
stratiť chuť evanjelia a zosvetáčtiť sa chuťou tohto sveta. Pri symbole svetla 
pamätajme, že byť svetlom sveta vôbec neznamená dávať vlastnú osobu na obdiv 
druhým. Kresťanské spoločenstvo vždy zlyhalo, keď sa stalo pupkom sveta. 
Kresťania sú svetlom sveta, keď nechávajú zažiariť dielam, ktoré svedčia o Ježišovi 
Kristovi. 
 

ĎALŠIA ČASŤ PODCASTU „BOŽIE SLOVO MEDZI NAMI“ 
Farár a dekan v Kežmarku František Trstenský zverejnil tretiu časť podcastu 
s názvom „Božie Slovo medzi nami“. Vysvetľuje v ňom evanjelium tejto 5. 
nedele v cezročnom období a ponúka jeho aplikáciu do  života. Môže byť pre nás 
duchovnou prípravou na plné prežitie nedele ako Pánovho dňa s hlbším 
porozumením Božieho slova. Novú časť zverejňuje každý týždeň vždy 
v piatok na webstránke farnosti v časti „Blog“.  Pozývame všetkých k jeho 
pravidelnému počúvaniu. 
  

 

DETI, POZÝVAME VÁS DO “eRka" 
Srdečne pozývame všetky deti od 6-tich rokov na spoločné stretnutia eRka 
Kežmarok. Prihlášky na tieto stretnutia nájdete pri východe z baziliky na 
stolíkoch. Členský poplatok je 5€. Vyplnené prihlášky môžete priniesť do 
sakristie, alebo ich dať v škole učiteľom náboženstva. Členské prinesiete, keď 
bude zvolané prvé stretnutie. “eRko“ je detská organizácia s celoslovenskou 
pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi 
v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení 
dobrovoľníci. Združuje približne 6 500 členov. Je to práve eRko, ktoré napríklad 
organizuje každý rok kolednícku akciu “Dobrá novina. “ 
 

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 

JEŽIŠ JE KORUNOVANÝ TŔNÍM 
Na webstránke našej farnosti v časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský 
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s názvom: Bičovanie Ježiša. Je to  
tretie tajomstvo bolestného ruženca, ktoré pripomína Ježišovo utrpenie. Kristus 
nemá na hlave zlatú, ale tŕňovú korunu. Predstavuje typ kráľa v utrpení. V tejto 
časti sa dozviete duchovné posolstvo tohoto tajomstva.  
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