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POĎAKOVANIE ZA ZBIERKU NA CHARITU 
Uplynulú nedeľu sa konala zbierka na charitu. V našej farnosti ste prispeli v 
celkovej výške 2567,55,- EUR (farnosť 2052,55,- EUR + kláštor 
redemptoristiek 515,- EUR). Peniaze sme odoslali na príslušný účet charity. 
Nech Pán odmení a požehná Vašu štedrosť. 
 

 

POZVÁNKA NÁŠHO PÁNA DEKANA FRANTIŠKA TRSTENSKÉHO 
Dobrotivý Boh ma cez mojich rodičov obdaroval životom. Ak dopraje, 13. marca 
2023 sa dožijem 50 rokov. Chcem sa Bohu poďakovať spolu s Vami za dar 
života a  jeho ochrannú ruku na cestách môjho života sv. omšou v nedeľu 19. 
marca 2023 o 10:00 hod. v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku. Dôrazne Vás 
prosím, aby ste sa zdržali akýchkoľvek hmotných darov. Obetujte v tomto čase za 
mňa modlitby a sv. omše. Vopred Vám ďakujem za tento pre mňa najväčší dar. 
Teším sa na stretnutie s Vami pri Pánovom oltári. 
 

PRICHÁDZAJTE NA POBOŽNOSTI KRÍŽOVEJ CESTY 
V pôstnom období sa modlíme pobožnosti krížovej cesty každý piatok o 17:30 a 
v nedeľu popoludní o 14:30 hod. Kto si vykoná pobožnosť krížovej cesty pred 
riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné 
odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku (napr. choroba), nemôžu zúčastniť na 
krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení 
a smrti Pána Ježiša aspoň štvrť hodiny (napríklad sa sami pomodlia krížovú 
cestu).  Pod obvyklými podmienkami sa rozumie: 1. sv. spoveď - niekoľko dní 
pred pobožnosťou alebo po nej; 2. sv. prijímanie - najlepšie v deň pobožnosti; 3. 
modlitba na úmysel Sv. Otca - napr. Otčenáš, Zdravas a Sláva; 4. rozhodnutie 
chrániť sa aj všedného hriechu.  

 

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.fara-kezmarok.sk 

 

POZÝVAME DETI NA PRVÉ „eRko“ STRETNUTIE  
Deti, ktoré ste sa prihlásili do „eRka“, čo je Hnutie kresťanských spoločenstiev 
detí, pozývame Vás na prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 11. marca 
o 15:00 hod. na Charite (budova vedľa baziliky). Môžu prísť aj tie deti, ktoré sa 
ešte neprihlásili a chceli by chodievať na „eRko“ stretnutia.  

 NAŠA FARNOSŤ NA OBRAZOVKÁCH RTVS 
V nedeľu 12. marca odvysiela RTVS na Dvojke v relácii „Orientácie“ príspevok 
o aktivite našej farnosti „Exodus pre deti.“ Predpokladaný začiatok relácie je 
o 14:00 popoludní, ale prosíme sledujte si to v televíznom programe. Repríza 
relácie bude v pondelok 13. marca na Dvojke o 9:35.  



KEŽMAROK - SVÄTÉ OMŠE (6.3.2023 – 12.3.2023) 

MALÝ SLAVKOV – SVÄTÉ OMŠE (6.3.2023 – 12.3.2023) 
Utorok 

7.3.2023 
18:00 

Piatok 

10.3.2023 
18:00 

krížová cesta o 17:30 

Nedeľa 
12.3.2023   

8:00 
9:30 

krížová cesta o 14:00 

STRÁNE POD TATRAMI - SVÄTÉ OMŠE (6.3.2023 – 12.3.2023) 
Streda 

8.3.2023 
18:00 

Nedeľa 
12.3.2023   

9:00 
Po sv. omši krížová cesta 

Pondelok 6.3.2023    

Bazilika 
minor 

6:00 
ZBP Ilza 

8:30 

†Blanka 

18:00 

†Flavián 

 Utorok 7.3.2023   
Bazilika 

Minor 

6:00 
ZBP Mária s rod. 

8:30 

†Marta 

18:00 

Rádio Lumen 

Na úmysel celebranta 

Streda 8.3.2023     

Bazilika 
Minor 

6:00 
†Andrej a Helena 

8:30 

Za pokoj vo svete 

18:00 
†Ľubomír, Katarína a Jozef 

 Štvrtok 9.3.2023     

Bazilika 
Minor 

6:00 
†Margita, Andrej a Peter 

8:30 

ZBP pre Syna Branislava 

17:00 

Adorácia 
18:00 

ZBProd. Nováková 

 Piatok 10.3.2023      

Bazilika 
Minor 

6:00 
†Anton a Margita 

8:30 

†Ján  

16:30 
detská 

†Koloman a Anna 

17:30 

Krížová cesta 
18:00 

†Matej, Terézia, 
Michal a Alžbeta 

 Sobota 11.3.2023    

Bazilika 
Minor 

6:00 
†Bernard 

18:00 

†Dominik a Anna 

 Nedeľa 12.3.2023   3. PÔSTNA NEDEĽA 

Bazilika 
Minor 

6:30 
†Helena 

8:00 

†Mária a Ignác 

10:00 KTV 

Za Boží ľud 

14:30 

Krížová cesta a 
pôstna kázeň 

16:00 

†Ján, Mária a Ján 
18:30 

†Vladimír 

Cirkevná 
základná škola 

9:00 
Za Boží ľud 

ZAPOJTE SA DO MODLITIEB  ZA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA 
13. marca 2013 si pripomenieme 10. výročie zvolenia pápeža Františka. Pri tejto 
príležitosti je možné zapojiť sa do online modlitebnej reťaze na podporu služby 
Svätého Otca. Tu je návod: 1. Po kliknutí na odkaz do prázdneho okienka napíšte 
číslo - tzn. počet Zdravas Mária, ktoré sa budete denne modliť za pápeža 
Františka do 13. marca. 2. Zakliknite okienko, ak chcete, aby sa na mape zobrazila 
Vaša sviečka, ktorá označuje, že sa modlíte za pápeža. 3. Odpíšte správne 
písmena, ktoré sa zobrazia v políčku a kliknite na “send”. V pravom hornom rohu 
si môžete zvoliť jazyk. Tu je webstránka: www.decimus-annus.org.



 

NEDEĽNÉ PÔSTNE KÁZNE – „JEŽIŠ ŤA UZDRAVUJE“ 
Každú pôstnu nedeľu bude v bazilike o 14:30 hod. pobožnosť krížovej cesty a 
hneď po jej skončení o 15:00  hod. zaznie pôstna kázeň. Pôstnym kazateľom 
v našej farnosti bude ICLic. Peter Pincel, správca farnosti Matiašovce. 
Tohtoročná téma je: “Ježiš ťa uzdravuje.“ Srdečne Vás na tieto kázne pozývame. 

KNIŽNÁ NOVINKA „UZDRAVENÉ KRISTOM“ 
František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku, ponúka svoju novú knihu 
s názvom: “Uzdravené Kristom. Ženy v novozákonných evanjeliách.“ Venuje v nej 
pozornosť dvanástim vybraným postavám žien z evanjeliových úryvkov (napr. 
Samaritánka, Mária z Magdaly, Naimská vdova atď.). Snahou autora je ukázať 
novosť Kristovho posolstva v pohľade na dôstojnosť a povolanie ženy. Knihu si 
môžete zakúpiť pri východe z baziliky. Cena= 4,-EUR. 

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. 

KRUCIÁTA OSLOBODENIA ČLOVEKA 
Srdečne pozývame Všetkých záujemcov o Kruciátu oslobodenia človeka na ďalšie 
stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 8. marca o 19:00 v priestoroch charity.
 

FARSKÁ PÔSTNA ZBIERKA 

Súčasťou pôstu je myslieť aj viac na blízkych a vedieť sa podeliť s prijatými 
dobrodeniami. Preto už po šiestykrát v pôstnom období organizujeme v našej 
farnosti počas nasledujúcich 5 týždňov farskú pôstnu zbierku, ktorou chceme 
pomôcť sociálne slabším rodinám i jednotlivcom. Váš dobrovoľný finančný 
príspevok môžete vhodiť v bazilike do pokladnice s nápisom “Farská 
pôstna zbierka”. Prispieť môžete aj prevodom finančných prostriedkov na 
farský účet s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188 (do správy pre 
prijímateľa uveďte poznámku: farská pôstna zbierka). Počas Veľkého týždňa 
bude zrealizovaný nákup potravín a základných životných potrieb a ich roznos 
sociálne slabším rodinám i jednotlivcom. Zároveň vás chceme vyzvať - ak máte vo 
svojom okolí niekoho, kto takúto pomoc nutne potrebuje - vhoďte do tejto 
pokladnice aj jeho meno, adresu a telefón, prípadne krátky opis životnej situácie 
vášho blížneho, aby sme ho mohli zahrnúť do tejto pomoci. Vopred Vám 
ďakujeme za Vašu štedrosť a solidaritu so sociálne slabšími.  

SPOLOČENSTVO TEOFIL 
Pozývame ôsmakov, deviatakov, a žiakov stredných škôl do spoločenstva Teofil, 
ktoré sa uskutoční túto sobotu v budove charity v 11.3. o 19:00. 

STRETNUTIE MINIŠTRANTOV 
Pozývame všetkých miništrantov aj tých, ktorí by mali záujem začať miništrovať 
na miništrantské stretnutie 11.3. o 9:00 na faru.



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 
Evanjelista Matúš v nedeľnom úryvku zdôrazňuje, že Ježišovi „zažiarila tvár sťa 
slnko.“  Tvár Boha je dôležitá odkaz, pretože Boh – ale aj človek – je predovšetkým 
tvár. Čím by bol Boh a čím by bol človek bez tváre? „Hľadajte moju tvár“ je príkaz 
Pána v slovách 27. žalmu. V premenení na vrchu Ježiš zjavuje Božiu tvár a tvár 
človeka, tajomstvo Boha a človeka. Odhaľuje Božiu tvár – ktorú nikto z ľudí nemôže 
vidieť, kým žije (Ex 33,20) – pretože Kristus je milovaným synom, v ktorom má Boh 
zaľúbenie; ten, ktorý odhaľuje hlboký zmysel dejín spásy, Zákona a prorokov, ktoré 
na vrchu zastupujú postavy Mojžiša a Eliáša. Ale Ježiš odhaľuje aj tvár človeka, 
pretože milovaný Boží syn je aj synom trpiaceho a zavrhnutého človeka, ktorý po 
premenení zostáva „sám“. Hľadajme a počúvajme Božieho milovaného Syna 
v našom živote, aby sme raz aj my uzreli Božiu tvár.  
 

NOVÁ ČASŤ PODCASTU „BOŽIE SLOVO MEDZI NAMI“ 
Farár a dekan v Kežmarku František Trstenský zverejnil ďalšiu časť podcastu 
s názvom „Božie Slovo medzi nami“. Vysvetľuje v ňom evanjelium tejto 2. 
pôstnej nedele 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. 

 

PROSÍME O 2% PRE ZDRUŽENIE DOMOV 
Aj tohto roku je opäť možnosť prispieť 2% z vašich daní pre združenia vo 
farnosti. Združenie Domov Kežmarok sa zameriava na podporu pastoračných 
aktivít v našej farnosti. Tlačivá nájdete na stolíku pri východe z baziliky ako 
aj na webstránke farnosti v časti „Blog.“ Vám ďakujeme za Vašu podporu.  

 
JEŽIŠ VYSTÚPIL DO NEBA  

Na webstránke našej farnosti v časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský 
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s názvom: Ježiš vystúpil do neba. 
Je to  druhé tajomstvo slávnostného ruženca. Cieľ nášho putovanie nie je tu na 
zemi. Naším cieľom je nebo. V tejto časti sa dozviete duchovné posolstvo tohto 
tajomstva.  
 
 

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 
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