
Farské oznamy na 19. nedeľu v Cezročnom obd.  

1. Vo farskej kancelárii môžete prihlásiť svoje deti na prípravu k prvej sv. spovedi a sv. 
prijímaniu. Takisto pozývame všetkých záujemcov z rad stredoškolákov k prihláseniu 
sa na prípravu k sviatosti birmovania. Učiniť tak môžete vždy v čase úradných hodín v 
našej farskej kancelárii. 


2. Na budúcu nedeľu slávime slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, bratia dominikáni Vás 
srdečne pozývajú na slávnostnú odpustovú sv. omšu o 11:00 h. do ich kostola. 


3. Od nedele 8.8. sa v rámci duchovnej prípravy na príchod pápeža Františka na 
Slovensko budeme pred večernou sv. omšou od 17:55 h. modliť desiatok ruženca s 
krátkymi myšlienkami Sv. Otca. 


INFORMÁCIE K NÁVŠTEVE SV. OTCA FRANTIŠKA NA SLOVENSKU 

1. Aktuálne už prebieha registrácia dobrovoľníkov a novinárov do celoslovenského 
registra, ktorého link je na oficiálne webstránke https://www.navstevapapeza.sk/sk/
dobrovolnik.


2. Registrácia účastníkov bude spustená v nasledujúcom týždni. Každý účastník sa musí 
registrovať VOPRED INDIVIDUÁLNE a aj SKUPINOVO (ak bude súčasťou skupin alebo 
farnosti) a to na webovej stránke: www.navstevapapeza.sk.


3. Pred stretnutím Sv. Otca s mládežou na sviatok Povýšenia sv. kríža 14.9.2021 bude na 
štadióne Lokomotíva sv. omša o 11:00 h. Hl. celebrantom bude Jeho eminencia 
Dominik kard. Duka. 


4. Štadión Lokomotíva z dôvodov bezpečnosti bude v deň stretnutia pápeža s mládežou  
otvorený už od 8:00 h. Nenechávajte si svoj príchod na štadión na poslednú chvíľu. 


5. Stretnutie na štadióne Lokomotíva je PRIORITNE URČENÉ PRE MLADÝCH od15-30 
rokov, ktorí budú smerovaní na trávnatú plochu štadióna, PRE STARŠÍCH JETAKTIEŽ 
MOŽNOSŤ PRÍSŤ a budú smerovaní na sektory po obvode štadióna, kde súmiesta na 
sedenie. Povzbudzujeme k účasti takisto mladé rodiny s deťmi. 


6. Doprava – možnosť využiť dopravu autobusmi zdarma. V deň stretnutia bude doprava 
v Košiciach s istými obmedzeniami. K štadiónu Lokomotíva ak Luníku IX sa nebude 
možné dostať osobnými autami alebo autobusmi. Tie budúodstavené na záchytných 
parkoviskách. Z toho dôvodu bude zabezpečená BEZPLATNÁ KYVADLOVÁ 
DOPRAVA zo záchytných parkovísk.


7. 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).


Stretnutie RÓMOV so Svätým Otcom Františkom bude na LUNÍKU 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. Dve hodiny pred príchodom Svätého 
Otca bude sídlisko uzavreté.




Stretnutie MLADÝCH so Svätým Otcom Františkom sa uskutoční na Štadióne TJ 
Lokomotívav Košiciach. Sprievodný program bude od 13:30 hod. do príchodu pápeža a 
pok račovať 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.


