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LITURGICKÝ KALENDÁR

13. SEPTEMBER: Pondelok: sv. Ján Zlatoústý, biskup a učiteľ Cirkvi. Spomienka.
14. SEPTEMBER: Utorok: Povýšenie Svätého kríža. Sviatok.
15. SEPTEMBER: Streda: Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska. Slávnosť.
16. SEPTEMBER: Štvrtok: sv. Kornélius, pápež a sv. Cyprián, biskup, mučeníci.

Spomienka.
19. SEPTEMBER: Dvadsiata piata nedeľa v období cez rok B

Do vašich modlitieb zverujeme sv. otca pp. Františka; duchovnú obnovu
mladých a dospelých v stredu; VŠ a starších, ktorí začínajú svoje duchovné cvičenia.
Budúcu nedeľu bude zbierka Tretia pre tri a zbierka na rádio Lumen. Dnes pozývame
mladých na modlitbu vešpier o 18.30h. Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie
v stredu bude sv. omša v našej kaplnke ráno o 9. 30 a večer o 17.15h.

PRIHLASOVANIE NA PRÍPRAVU K SVIATOSTIAM
Ešte dnes môžu rodičia z nášho spoločenstva prihlasovať svoje deti na prípravu k

sviatostiam. Informácie o prvom stretnutí a podmienky prípravy vám včas oznámime.

DUCHOVNÁ OBNOVA MLADÝCH A DOSPELÝCH
V stredu pozývame mladých a dospelých na spoločnú duchovnú obnovu, ktorá

začne o 18. hodine v našej kaplnke. Na duchovnú obnovu je potrebné sa prihlásiť cez
prihlasovací formulár na našej webovej stránke.

PRIHLÁŠKY DO CVČ
Prihlášky na stretká a krúžky spolu s čestným prehlásením alebo

vzdelávacím poukazom môžete odovzdávať ešte v tomto týždni pondelok, stredu,
štvrtok a piatok v kancelárii Domky. Krúžky začnú fungovať už vo štvrtok v tomto
týždni.

ODPUST NA KALVÁRII
Bratia saleziáni z Klavárie pozývajú na odpust k Sedembolestnej Panne Márii,

ktorý bude budúci víkend. Podrobnejší program a informácie nájdete na plagáte na
výveske.

NÁVŠTEVA SV. OTCA FRANTIŠKA
Dnes k nám na Slovensko zavíta sv. otec František. Na znak toho budú poobede

o 15.30 znieť zvony vo všetkých farských kostoloch. Pozývame všetkých na stretnutie
s Ním tu v Košiciach alebo sledovaniu televíznych prenosov z iných miest. Viac informácii
na výveske alebo na stránke www.návstevapapeza.sk

UPRATOVANIE
Budúcu sobotu 18. 09.2021 upratujú rodiny Priputniková, Smatanová a Kozlayová.

O dva týždne 25.09.2021 to budú rodiny Kaňuchová a Smoleňová. Ďakujeme všetkým,
ktorí nám takto pomáhate.



COVID AUTOMAT
Od pondelka budú Košice podľa covid automatu v červenej zóne. Dotkne sa to aj

opatrení v našom stredisku. V interiéry bude povinnosť nosiť respirátor.
Sv. omše cez týždeň utorok až piatok o 12.00 pre nezaočkovaných. 17.15 pre OTP.
Mládežky o 18.30 pre OTP. Nedeľné sv. omše 7.30 OTP; 8.30 základ (nezaočkovaní);
9.30 plne zaočkovaní; 11.00 OTP; 16.00 OTP. Viac informácii nájdete v priebehu týždňa
aj na plagátoch v stredisku.

POTVRDENIA O BEZPRÍZNAKOVOSTI
Od tohto týždňa je možnosť pre rodičov, ktorých deti navštevujú naše oratórium

a CVČ posielať potvrdenie o bezpríznakovosti aj elektronickou formou. Ako sa to bude
dať vám príde informácia mailom.


