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Rozpis svätých omší,  Nanebovzatie preblahoslavenej Panny Márie  

Podhradová
Nedeľa

22.8.

21. nedeľa 
cez rok

Tlač a skladanie : C-PRESS
prevádzka: Tolstého 14, Košice

info@c-press.sk 
prevadzky@gmail.com

0903 602 054
po-pia : 7:30-16:00

Bankový účet Kaplnky sv. Rozálie                    
SK17 0900 0000 0051 1082 0766

Bankový účet filiálky Horný Bankov                
SK19 0900 0000 0051 1082 1603

Milodar je možné poslať na účet 
Pastoračného centra

SK49 0900 0000 0050 4443 9501
aj oskenovaním QR kódu 
v aplikácii Vašej banky.

Milodar je možné poslať na účet 
Farnosti sv. Ondreja, apoštola

SK43 0900 0000 0050 4444 0094
aj oskenovaním QR kódu 
v aplikácii Vašej banky.

16:00

ZBP a ochrana pre Jozefa a Jána

+ Štefan, Helena, Andrej a Alžbeta

10:00

+ Anna

+ František

ZBP pre Lýdiu

Rozália

18:00Podhradová

18:00

16:00

16:00

16:00

16:00

18:00

Podhradová 18:00Omša s platnosťou
 na nedeľu

+ Anton, Margita, Viliam a Veronika

 8:00

Rozália 15:15

H. Bankov

Podhradová

Rozália

Podhradová

Rozália

Rozália

Rozália

Podhradová

14:15

Registrácia na stretnutie so Svätým Otcom
v Košiciach. 

Registrácia účastníkov stretnutí so Svätým
Otcom je v štádiu príprav a veríme, že
celonárodný systém bude spustený v
budúcom týždni. Pripomíname, že každý
účastník sa musí registrovať vopred
individuálne a aj skupinovo (ak bude
súčasťou skupiny alebo farnosti). 
Kvôli organizačnému zabezpečeniu podujatia
odporúčame prichádzať v organizovaných
skupinách a nahlásiť sa aj cez naše formuláre
(na štadión Lokomotíva aj na Luník IX), aby
sme zabezpečili dostatok parkovacích miest,
pitného režimu či iných dôležitých potrieb.
Registráciu skupín spustíme súčasne s
celonárodným systémom a nájdete ju na
webe navstevapapeza.sk.

Slávenie svätej omše na sviatok Povýšenia
Svätého kríža

Svätá omša o 11:00 hod. bude na štadióne
Lokomotívy. Túto svätú omšu bude
celebrovať kardinál Dominik Duka OP,
arcibiskup pražský. Bližšie informácie budú
poskytované postupne. 

Otvorenie štadióna.
Na všetkých apoštolských cestách pápeža je
nutné prechádzať viacerými bezpečnostnými
kontrolami. Z tohto dôvodu budú aj brány
štadióna Lokomotívy otvorené už od 8.00
hod. 

Napĺňanie štadióna. 
Sektory na štadióne sa budú zapĺňať postupne
(po naplnení sektora sa sektor uzavrie a bude
sa napĺňať ďalší). Aj keď toto stretnutie je
prioritne určené pre mladých od 15-30 

rokov, ktorí budú smerovaní na trávnatú
plochu štadióna, pre starších je taktiež
možnosť prísť a budú smerovaní na sektory
po obvode štadióna, kde sú miesta na
sedenie. Povzbudzujeme aj rodiny s deťmi,
aby neváhali, a využili túto príležitosť na
stretnutie s pápežom a prijali jeho apoštolské
požehnanie priamo. 

Doprava – možnosť využiť dopravu
autobusmi zdarma.

V deň stretnutia bude doprava v Košiciach s
istými obmedzeniami. K štadiónu
Lokomotíva a k Luníku IX sa nebude možné
dostať osobnými autami alebo autobusmi.
Tie budú odstavené na záchytných
parkoviskách. V tento deň, 14.9.2021 bude
bezplatná Mestská hromadná doprava na
celom území Košíc.

Dobrovoľníctvo
Podujatie takéhoto charakteru sa nezaobíde
bez ochotných dobrovoľníkov. Prosíme o
pomoc s náborom a oslovovaním
dobrovoľníkov a zároveň o súčinnosť, ak
budeme potrebovať overiť, či daná
prihlásená osoba je schopná a dôveryhodná
pre danú službu.
Pripájame link na prihlasovanie
dobrovoľníkov: 
https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovo
lnik
Tam nájdete podrobné informácie o
termínoch a službách. Prosíme zvlášť zrelých
dospelých, ktorí by nám pomohli s
organizáciou, aby sa mladí mohli v čo
najväčšom počte zúčastniť priamo stretnutia
s pápežom Františkom, ktorý k nám príde
práve za nimi.

Svätý Otec František - 14. septembra 2021 v Košiciach
18:00

+ Helena a Michal

ľub. spomienka

ZBP pre Teréziu, Martina 
a Marcela

Podhradová 18:00

ZBP pre Paľka

Sv. Štefana Uhorského

ľub. spomienka

féria

Za odvrátenie epidémie

Za odvrátenie epidémie

Za odvrátenie epidémie

Sv. Heleny

ZBP pre Maricu

spomienka

féria

Sv. Bernarda, opáta 
a učiteľa Cirkvi

https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik
https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik
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Svätý Otec František navštívi Košice v
utorok 14. septembra 2021 na dvoch

miestach:
Stretnutie Rómov so Svätým Otcom
Františkom bude na sídlisku Luník IX.
Sprievodný program začne o 12:45 hod.
Hlavný program bude na priestranstve pred
Saleziánskym komunitným centrom v čase
od 16:00 do 16:30 hod. 
Stretnutie mladých so Svätým Otcom
Františkom sa uskutoční na Štadióne TJ
Lokomotíva. Sprievodný program bude od
13:30 hod. do príchodu pápeža a pokračovať
bude aj po jeho odchode, až do 20:00
hodiny. Hlavný program s pápežom na
štadióne bude od 16:45 do 18:00 hod. Dve
hodiny pred príchodom Svätého Otca budú
prístupové cesty, ako aj štadión uzavretý.
Toto stretnutie je prioritne určené pre
mladých od 15-30 rokov, čo však nevylučuje
prítomnosť starších a detí. 

Informácie o návšteve pápeža a jeho
programe nájdete na:

Webe: https://www.navstevapapeza.sk
FB https://www.facebook.com/stretnipapeza/
Instag: https://instagram.com/stretni_papeza

Balík pútnika
Pre prihlásené skupiny pripravujeme aj balík
pútnika, ktorý si budú môcť záujemcovia
objednať. Bude obsahovať spomienkové
predmety (magnetky, kľúčenky, perá...), ale
aj tričká s oficiálnym logom stretnutia
Svätého Otca Františka na Slovensku.
Ponukový list budeme zasielať prihláseným
po spustení registrácie.

Duchovná príprava
Prosíme vás o modlitbovú podporu
návštevySvätého Otca Františka na
Slovensku. 
Od 15. augusta bude prebiehať spoločná
duchovná príprava cez Katolícke médiá a
sociálne siete. 

Podmienka účasti
Podľa aktuálne platných nariadení sa
stretnutia s pápežom budú môcť zúčastniť tí,
ktorí sú očkovaní II. dávkou vakcíny (v
prípade dvojdávkovej vakcíny alebo jednou
dávkou v prípade jednodávkovej vakcíny). 

 
Dnešnú nedeľu je zbierka na výstavbu Pastoračného centra.

Pán Boh zaplať za vašu štedrosť a podporu.

môcť jeden s druhým zdieľať hĺbku Kristovho
života v nás. Témy workshopov: Obnova v
Duchu Svätom, Odpustenie, Prečo nič
nestíham - čas ako dar od Boha, Online
randenie a iné. Viac informácií o programe
stretnutia „On je živý“, o hosťoch a tiež
registračný formulár nájdete na: onjezivy.sk.

 
Duchovná obnova pre seniorov

Bratia bosí karmelitáni organizujú duchovnú
obnovu pre seniorov v termíne
10.-12.09.2021. Uskutoční sa v Kláštore
bosích karmelitánov v Lorinčíku a bude ju
viesť br. Miloš Viktorín, OCD. Prihlásenie je
možné na e-mailovej adrese
dommodlitby.lorincik@gmail.com alebo cez
formulár na stránke
www.lorincik.bosikarmelitani.sk, kde nájdete
aj bližšie informácie. Tel. kontakt: 0904 515
987.

Koncert u Dominikánov
Bratia dominikáni srdečne pozývajú na
„Šansónový Koncert“, ktorý sa bude konať
20.8. 2021 v sále Dominikánskeho
kultúrneho centra VERITAS, o 18:00 hodine
po sv. omši. Budú veľmi radi, keď sa prídete
pozrieť a vychutnať si úžasný koncert v
podaní Jany Záchenskej (spev) a Štefana
Pálfyho (klavír). Vstupné sú 3€.

Stretnutie mužov 2021
Spoločenstvo MaranaTha Vás pozýva v
dňoch 26.-28.08.2021 na duchovnú obnovu
pre mužov. Stretnutie sa snaží odpovedať na
Božiu výzvu, aby muži boli tým, čím majú
byť, mužmi modlitby a viery, mužmi, ktorí
kráčajú životom v autorite a šíria Kristovu
lásku. Téma tohtoročného stretnutia je
„Vytrvalo bežme v závode!“ (Heb 12,1),
hosťom bude o. Jozef Mihok, redemptorista.
Podujatie sa koná v KPC Švábska 22, Prešov,
účastnícky poplatok je 40 eur (zahŕňa 2x
obed, 2x večeru), ubytovanie nie je
zabezpečované. Bližšie informácie a
prihlasovanie nájdete na: maranathapo.sk.

„On je živý“ 2021
Komunita Emanuel pozýva mladých od 18-
30 rokov na 26. ročník podujatia „On je
živý“, ktoré bude tohto roku na novom
mieste: v Dome Xaver v Badíne (bývalý
Kňazský seminár). Akcia sa uskutoční od
10.-12. septembra a vzhľadom k
obmedzenému počtu účastníkov je potrebné
sa registrovať čím skôr. Aj kvôli
pandemickým opatreniam bude tento rok
akcia „On je živý“ viac osobnejšia a menej
masovejšia, viac účastnícko-aktívna a menej
poslucháčsko-pasívna. Túžime, aby bolo
nové stretnutie „On je živý“ skutočne 
 osobným stretnutím, na ktorom budeme

Farské oznamy

Na kaplnku sv. Rozálie: z pohrebu Milana Laktiča 50 €.

Milodary

Spovedanie pondelok - sobota od 17:00, vo štvrtok od 17:30.

Adorácia bude pondelok - sobota od 17:00, vo štvrtok od 18:30 do 19:00.

Farská kancelária je v mesiaci august otvorená po sv. omši.

Dňa 20.8. bude farská celodenná poklona od 9.00 do sv. omše. 
Zoznam na adoráciu nájdete na nástenke. 

Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú 
našu farnosť a pastoračné centrum !

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!

Mohlo by vás zaujímať

Dnešnú nedeľu o 14:15 slávime odpust v kaplnke na Hornom Bankove 
 ku cti sviatku Nanebovzatia preblahoslavenej Panny Márie.

Je zo všetkých mariánskych sviatkov
najstarší. Tradícia ho spomína už pred
efezským snemom, ktorý bol v roku 431.
Slávil sa aj v najstarších východných cirkvách
– v arménskej i etiópskej. Postupom času sa
šíril na celú Cirkev. Na Prvom vatikánskom
sneme v roku 1870 biskupi žiadali pápeža Pia
IX., aby vyhlásil dogmu (článok viery), že
Panna Mária bola po smrti s telom i dušou
vzatá do neba. Vtedy sa to nestalo. Až v
milostivom roku 1950, 1. novembra, vyhlásil
pápež Pius XII. Nanebovzatie Panny Márie
ako tajomstvo, v ktoré máme veriť. Dátum

 15. augusta na slávenie sviatku určil
byzantský cisár Maurikios, ktorý vládol v
rokoch 582-602. V 7. storočí preniesli tento
sviatok do Ríma spolu s inými mariánskymi
sviatkami východní mnísi. Tento sviatok nám
pripomína, že všetci raz budeme vzkriesení.
Avšak kým vzkriesenie našich tiel sa uskutoční
až pri Poslednom súde, v prípade Božej matky
sa odohralo krátko po jej smrti. Mária
vystupuje do neba, vedená vlastným Synom a
tým svedčí o tom, že jej Syn počas
veľkonočného rána zvíťazil nad hriechom a
smrťou.                           

                                (zdroj Výveska.sk)

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie

https://www.navstevapapeza.sk/
https://www.facebook.com/stretnipapeza/
https://instagram.com/stretni_papeza

