
 
 
 
 

ZÁPIS PRVÁKOV NA CIRKEVNEJ ŠKOLE  
Vážení rodičia budúcich prvákov! Riaditeľstvo cirkevnej školy v Kežmarku Vás 
srdečne pozýva na zápis detí do 1. ročníka základnej školy, ktorý sa uskutoční v 
dňoch 17. a 18. marca (pondelok a utorok) v priestoroch cirkevnej školy na 
sídlisku JUH. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča. 
Prihlášku je možné vopred vyplniť cez elektronický formulár, ktorý nájdete na 
webovej stránke školy.  Ďalšie informácie získate na webovej stránke školy, (príp. 
aj na nástenke pri východe z baziliky).  
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DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA  
25. marec – Deň počatého dieťaťa je pravidelná celoslovenská kampaň 
mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku 
každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu. Kampaň je možné podporiť 
nosením bielej stužky na odeve, ktorá je symbol rešpektovania práva na život od 
počatia. Kto nosí bielu stužku, vyjadruje sa za ochranu každého počatého dieťaťa. 
Preto v túto nedeľu rozdávajú mladí zo spoločenstva eRko biele stužky po 
skončení všetkých sv. omší pri východoch z baziliky. 

PRÍĎTE SI PRIPOMENÚŤ VÝROČIE SVIEČKOVEJ MANIFESTÁCIE 
25. marca 1988, tzn. ešte v čase komunistickej totality, sa konalo v Bratislave 
pokojné zhromaždenie veriacich so zažatými sviečkami v rukách za občianske 
a náboženské práva a slobodu. Vtedajšia polícia toto zhromaždenie násilne 
rozohnala vodnými delami a mnohí účastníci boli zranení a väznení.  Aj vďaka 
tomu impulzu sa o rok nato na Slovensku podarilo nenásilnou formou zbúrať vládu 
komunizmu. Odvtedy si veriaci na Slovensku každý rok pripomínajú tento pamätný 
dátum. Toto výročie si pripomenieme aj v našom meste. V sobotu 25. marca hneď 
po skončení večernej sv. omše v bazilike pôjde sviečkový sprievod od 
baziliky cez Hlavné námestie a Hradné námestie k Mariánskemu kostolu. 
Cestou sa budeme modliť posvätný ruženec. Spoločne budeme prosiť o pokoj, 
odpustenie a požehnanie v týchto ťažko skúšaných časoch. Sprievod zakončíme 
kňazským požehnaním a záverečnou piesňou pri Mariánskom kostole. Srdečne 
pozývame veriacich ale aj všetkých obyvateľov mesta, prineste si sviečky, 
zapojte sa s nami do tohto spomienkového sprievodu. 
 

DETI, PRÍĎTE NA ĎALŠIE STRETNUTIE „eRka“ 
V sobotu 25. marca o 15:00 hod. v budove Charity (pri bazilike)  bude ďalšie 
stretnutie eRkárov. Stretnutie bude mať skupinka svätej Gemmy. Zároveň dávame 
do pozornosti rodičom detí, že máme facebookovú a instagramovú stránku “eRko 
Kežmarok“, kde sú či už dôležité oznamy, alebo fotky zo stretnutí. 

 



 

SLÁVNOSŤ SV. JOZEFA 
Keďže tento rok 19. marec pripadá na pôstnu nedeľu, liturgické slávenie slávnosti 
sv. Jozefa sa prekladá na pondelok 20. marca. Z liturgického hľadiska má totiž 
pôstna nedeľa prednosť pred slávnosťou sv. Jozefa. K ženíchovi Panny Márie a 
pestúnovi Pána Ježiša jestvujú viaceré krásne modlitby ako aj litánie. 
Povzbudzujeme Vás, aby sme v tento deň prosili zvlášť za mužov, otcov a manželov, 
aby si vzali sv. Jozefa za svoj vzor. 

PROCESIA NA PALMOVÚ - KVETNÚ NEDEĽU 
Na Palmovú – Kvetnú nedeľu 2. apríla sa už tradične koná požehnanie ratolestí – 
bahniatok a procesia. Pozývame Vás na procesiu ktorá bude pred hlavnou sv. 
omšou. Zhromaždíme sa pred Mariánskym kostolom na Hradnom námestí, 
kde začne 9:40 hod. obrad požehnania ratolestí. Potom sa v sprievode a so 
spevom vyberieme smerom k bazilike. Sv. omša začne o 10:00 hod. Príďte na 
túto procesiu a prineste si bahniatka na požehnanie.  

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.fara-kezmarok.sk 

 

KRÍŽOVÁ CESTA NA SÍDLISKU JUH 
Aj tento rok Vás pozývame na pobožnosť Krížovej cesty na sídlisko Juh. Uskutoční 
sa na Kvetnú nedeľu 2. apríla večer o 20:00 hod. na otvorenom priestranstve 
medzi bytovkami na ul. Lanškrounská a Petržalská (tzv. klietka). Pôjdeme po 
chodníku a zastavenia krížovej cesty budú pred vchodmi do jednotlivých 
bytoviek. Túto pobožnosť chceme obetovať za tých, ktorí z rôznych dôvodov 
presdtali praktizovať kresťanskú vieru. Urobili tak možno z ľahostajnosti alebo 
kvôli negatívnej skúsenosti s Cirkvou, hoci mnohí sú pokrstení. Chceme ich osloviť, 
dotknúť sa ich srdca, prosiť o odpustenie a pozvať ich do nášho spoločenstva. 
Pozývame Vás, pridajte sa k nám! Prinesme Krista na naše sídlisko. Prebuďme našu 
vieru a vráťme sa k jej praktizovaniu.  

POBOŽNOSTI KRÍŽOVEJ CESTY 
V pôstnom období budú bývať 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.  
 

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.  
 

http://www.domanzelstva.sk/

