
  

 

18. Týždeň v Cezročnom období , cyklus  „B“ - prvopiatkový týždeň 
- Deň Porciunkuly – V pondelok  (2.VIII.) je Deň Porciunkuly. Porciunkula je kostol v Assisi, kde sv. František 

dostal vo vízii prísľub zvláštnych milostí od Ježiša Krista. Tento kostol bol Sv. stolicou obdarovaný úplnými 

odpustkami. Odpustky v tento deň sú rozšírené na všetky katedrálne, farské a františkánske kostoly v celej 

Cirkvi.Podmienky na ich získanie: nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána a Vyznaním viery. 

V tento deň treba pristúpiť k sv. prijímaniu a pomodliť sa na úmysel Sv. Otca. Odpustky možno získať pre seba 

alebo pre duše v očistci. 

- Nahláste chorých po domoch. V Hertníku spoveď v piatok, v Bartošovciach v týždni. 

02.08.2021  Pondelok  
Pondelok 18. týždňa v 
Cezročnom období  
alebo Svätého Euzébia 
Vercellského, biskupa  
alebo Svätého Petra Juliána 
Eymarda, kňaza  
(ľubovoľná spomienka) 

 

16:45 

 

 

18:45 

prvopiatková spoveď 15:30 hod. 

Hertník (+Juraj,+Anna Kapec - č. 283) 

 

prvopiatková spoveď  17:30 

Bartošovce (za B. pož. pre Ladislava, Stanislava 

s rodinami - č. 54) 

KU CTI A SLÁVE D. SVӒTÉHO 

03.08.2021  Utorok   
Utorok 18. týždňa v Cezročnom 
období 

07:30 

08:30 

Hertník (+Albert Sobek - II,/AUG. 21) 

Bartošovce (+Jozef Horváth - č. 505                                                        

04.08.2021  Streda  
Svätého Jána Máriu Vianneya, 
kňaza  
(spomienka) 

 

16:45 

 

 

18:45 

prvopiatková spoveď 15:30 hod. 

Bartošovce (+Helena,+Rudolf,+Štefan,+st. 

rodičia - č. 7) 

prvopiatková spoveď  17:30 

Hertník (+František,+Agnesa,+Jozef - č. 187) 

05.08.2021                1. štvrtok     
Štvrtok 18. týždňa v Cezročnom 
období alebo Výročie posviacky 
hlavnej mariánskej baziliky v 
Ríme (ľubovoľná spomienka) 

 

08:00 

 

Hertník (+Helena Semaneková - II./AUG. 21) 

 

KORGYM - spoveď+prijím. 15:00 hod.  

06.08.2021                  1. piatok    
Premenenie Pána  
(sviatok) - sv. omša zo sviatku! 
Chorí: Dom dôchodcov+nahlásení 
chori! 

16:45 

 

 

 

 

cca 18:45 

Bartošovce (+Augustín Šinaľ - AUG./21) 

Odprosujúca pob. na prvý piatok 

 

Vylož. Sviatosti Olt. 16:00, 

ADORÁCIA+záver 18:30 /odpros. pob./ 

Hertník (za bratstvo Bož. Srdca - VIII./21) 

07.08.2021                1. sobota      
Sobota 18. týždňa v Cezročnom 
období alebo Svätých Sixta II., 
pápeža, a jeho spoločníkov, 
mučeníkov alebo Svätého Kajetána, 
kňaza  
alebo Panny Márie v sobotu  
(ľubovoľná spomienka) 

 

07:00  

 

 

08:00 

 

Hertník - fat. pob. /bez kňaza/ 

(zdr., B. milosti pre Helenu - 85 rokov života - č. 

75) 

Bartošovce - fat. pob. /s kňazom/ 

(na úmysel Heleny - č. 54) 

 

08.08.2021     NEDEĽA  

19. nedeľa v Cezročnom 

období, cyklus „B“ 

07:30  
09:00 
10:30  

Hertník (zdr., B. pož. rodiny - č. 159) 
Bartošovce (za veriacich) 
Hertník (poďak. za dar života pre Branislava 
Stopku - č. 57) 
 
13:30 vylož. S. Olt. /súkr. adorácia// 
14:00 pobožnosť 
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 SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK 14. SEPTEMBRA 2021 V KOŠICIACH 
Svätý Otec František navštívi Košice v utorok 14. septembra 2021 na dvoch 
miestach.  
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 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.  
 
Informácie pre obe miesta: 

Podmienka účasti 
Podľa aktuálne platných nariadení sa stretnutia s pápežombudú môcť 

zúčastniť tí, ktorí sú očkovaní II. dávkou vakcíny (v prípade 
dvojdávkovej vakcínyalebo jednou dávkou v prípade jednodávkovej 
vakcíny).  

Košický samosprávny kraj ponúka pre farnosti možnosť očkovania 

jednodávkovou vakcínou Janssenod spoločnosti Johnson & 

Johnson.V prípade záujmuprosíme kňazov Košickej arcidiecézy (aj 
rehoľníkov na území Košickej arcidiecézy) alebo nimi poverené osoby, 
aby do stredy 4. augusta 2021 nahlásili počty záujemcov na 
infoke@navstevapapeza.sk. Tiež prosíme uviesť, či je možnosť 
očkovania na farskom úrade.  

 
Registrácia 
- OSÔB: stretnutia sa budú môcť zúčastniť tí, ktorí sa VOPRED 

zaregistrujú do celonárodného systému. Registrácia by sa mala spustiť 
1. augusta 2021 do naplnenia kapacity miest stretnutí.  

 

mailto:infoke@navstevapapeza.sk


  

 

- AUTOBUSOV: Ak sa chystáte prísť ako farnosť/spoločenstvo/skupina a 
plánujete si objednávať autobus, prosíme o registráciu autobusu s 

mladými z farností, spoločenstiev alebo organizovaných 
skupín,rovnako aj o registráciuautobusu s Rómami z farnosti/
rómskych komunít (v prípade, že sa chystáte na stretnutie na Luník IX) 
kvôli organizačnému zabezpečeniu podujatia. 

Teda registrácia účastníkov na obe košické miesta je nevyhnutná 
v dvoch krokoch: 

1. registrácia osôb (od 1.8.2021) 
2. registrácia autobusov cez farnosti/spoločenstvá/komunity kvôli 

logistickému zvládnutiu dopravy. 
Linky pre registráciubudú zverejnené na stránke: navstevapapeza.sk 
Doprava 
Pochopiteľne v deň stretnutia bude doprava v Košiciach s istými 

obmedzeniami a k štadiónu Lokomotíva a k Luníku IX sa nebude 
možné dostať osobnými autami alebo autobusmi. Tie budú odstavené 
na záchytných parkoviskách. 

Z toho dôvodu bude zabezpečená kyvadlová doprava zo záchytných 
parkovísk. Po registrácii autobusu dostane zodpovedná osoba spätný 
mail s organizačnými pokynmi a podrobnými inštrukciami k 
parkovaniu autobusov.  

Košický samosprávny kraj ponúka aj možnosť zabezpečenia 

dopravyautobusmi ZADARMO na stretnutia pre účastníkov do Košíc 

a späť. Prosíme záujem z farnosti nahlásiť čím skôr (najneskôr do 20. 

augusta 2021) na infoke@navstevapapeza.sk. Košický samosprávny 
kraj vás následne bude v tejto veci kontaktovať a dohodne logistiku.  

Rovnako bude v tento deň, 14.9.2021, bezplatná Mestská hromadná 
doprava na celom území Košíc. 

 
Slávenie svätej omše na sviatok Povýšenia Svätého kríža 
Na štadióne TJ Lokomotíva, ako aj na Luníku IX, v tento deň v rámci 

programunebude slávená svätá omša, preto vám odporúčame 
zúčastniť sa svätej omše doma vo farnosti, ak je to možné aj vzhľadom 
na časové nastavenie.  

V Katedrále sv. Alžbety bude možnosť účasti na svätej omši o 11:00 hod., 
predovšetkým pre účastníkov zo vzdialenejších miest, ktorí budú 
cestovať od skorého rána. Upozorňujeme ale, že presun po svätej omši 
na štadión TJ Lokomotíva bude peši. 

Taktiež v ďalších kostoloch budú slávené sväté omše podľa farských 
rozpisov. V prípade záujmu môžete kontaktovaťkošické farnosti 
(pripravuje sa aj mapka farností a kostolov s rozpismi svätých omší). 

 
 

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

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 aktívnylink na prihlasovanie dobrovoľníkov, kde sú 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. 

Duchovná príprava 
Prosíme vás o modlitbovú podporu návštevy Svätého Otca Františka na 

Slovensku.  
Od 15. augusta bude prebiehať spoločná duchovná príprava cez Katolícke 

médiá a sociálne siete, ktorú vám dávame do pozornosti.  
Informácie o návšteve pápeža a jeho programe nájdete na: 
Webovej stránke: https://www.navstevapapeza.sk 
Facebooku: https://www.facebook.com/stretnipapeza/ 
Instagrame: https://instagram.com/stretni_papeza 
Kontakty: kosice@navstevapapeza.sk, infoke@navstevapapeza.sk,  
  +421 948 246 031, +421 948 246 032  
Pre dobrovoľníkov: dobrovolnicike@navstevapapeza.sk, +421 948 246 033 

Kedy sa život stáva krásnym? Keď začneme naň myslieť v dobrom, 

bez ohľadu na našu minulosť. Keď uprostred pochybovania 

urobíme cestu daru: tomu, že všetko je milosť. A táto svätá 

myšlienka odstráni vnútorný múr neuspokojenia a nastolí 

opravdivý oddych. Život sa stáva krásnym, keď otvoríme svoje 

srdce Prozreteľnosti a objavíme pravdivosť toho, čo hovorí žalm: 

«Iba v Bohu spočiň, duša moja»              (Ž 62, 2). Aká krásna je táto 

veta žalmu: «Iba v Bohu spočiň, duša moja». Svätý Otec František 

Oznamy 
- Upratovanie Hertník: Tomahoghová 2, Harčarufková 3,Sobeková 5, Kapcová 6 

- Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele sviatkov a okrem prvopiatkového 

týždňa. 

- Poďakovanie – všetkým, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti pri príležitosti výr. obce - výzdobe 

kostola, príprave spevu, upratovanie, úprava kostolnej a farskej záhrady a ostatné práce pri kostole. Nech 

vám Pán Boh vašu námahu požehná. 

- V tomto týždni – v Prvý štvrtok sa zamerajme na úmysel modlitieb a obiet za nové kňazské, rehoľné za 

misijné povolania. Na Prvý piatok po sv. prijímaní a počas adorácie odprosujme za urážky a zneuctenia 

voči Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Fatimskú sobotu prežime v odčiňovaní potúp voči 

Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, za čo obetujme sv. prijímanie a sv. ruženec. 
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