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LITURGICKÝ KALENDÁR 

 
29. JÚN: Utorok: sv. Peter a Pavol, apoštoli; slávnosť 

2. JÚL: Piatok: Návšteva Panny Márie; sviatok 
3. JÚL: Sobota: sv. Tomáš, apoštol; sviatok 

4. JÚL: Štrnásta nedeľa v období cez rok B 

 
Modlime sa za dievčatá, chlapcov a animátorov na táboroch; aj za naše komunity. 

Modlime sa tiež za meninových oslávencov Laca a Peťa.  
 

Tento týždeň je prvý štvrtok v mesiaci, preto bude adorácia do 21.00 h. 
Na prvý piatok bude výnimočne svätá omša aj ráno o 7.00 h a večer mládežka o 18.30 h. 

Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. 
NA SV. OMŠE SA UŽ NEPRIHLASUJE.  

 
NOVÝ ASISTENT V STREDISKU 

Do nášho strediska prišiel nový asistent koadjútor Michal Privarčák, ktorý tu bude 
najbližšie roky pôsobiť. Pochádza zo Žiliny a má 36 rokov. Prajeme mu, aby sa tu cítil ako 

doma. Na pár dní tu medzi nami budú aj naši bývalí asistenti Dano, ktorý prichádza z Ríma 
a Miro, ktorý prichádza z Turína. 

 

JOŽKO NA LIEČENÍ V KÚPEĽOCH 
Od 30. júna odchádza náš spolubrat Jožko na liečenie do kúpeľov v Bardejove. V kúpeľoch 

bude oddychovať tri týždne. 
 

ROZLÚČKA S JANKOU A RASŤOM 
Dnes poobede o 17.00 h je možnosť rozlúčiť sa s Jankou a Rasťom (môžete doniesť niečo 

do spoločného na gril). 
 

PRÍPRAVA TÁBOROV 
Tento týždeň budú animátori od utorka poobede finišovať prípravu letných táborov 

v našom stredisku. Zverujeme ich do vašich modlitieb. 
 

FILM SLUŽOBNÍCI 
Pozývame vás na letné premietanie slovenského filmu Služobníci, ktorý opisuje skutočné 

udalosti 80. rokov z prostredia bohosloveckého seminára, keď jeho vtedajší študenti stáli 

pred otázkou pevnej viery alebo vlastného bezpečia. Premietať sa bude v nedeľu večer na 
Amfiku = 4. 7. 2021 o 21:00 hod. Na záver bude podujatie spestrené diskusiou s tvorcami 

a protagonistami filmu. 
Cena lístka je 4 €. Lístky si viete zakúpiť na stránke (kinousmev.sk) alebo v hotovosti 

priamo na mieste – v košickom amfiteátri. Viac informácií na plagáte alebo na internetovej 
stránke www.kinousmev.sk. 

 
ROZHODNUTIE KBS 

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej 
účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 

2021. 

http://www.kinousmev.sk/

