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Príhovor košického arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobera 
Milí bratia a sestry, prv než Ježiš poveril svojich učeníkov poslaním učiť a posväcovať všetky 
národy, uistil ich o svojej neustálej prítomnosti: „Ja som s vami po všetky dni“ (Mt 28,20). 
Skúsenosť tých, ktorí v priebehu storočí uverili v Ježiša a prijali ho za svojho Vykupiteľa 
a Pána, to neustále potvrdzuje. Ježiš Kristus je vždy s nami. Je s nami nielen vo chvíľach 
oslavy jeho Otca v okamihoch radosti, úsilí konať dobro a pomáhať iným, On je s nami 
i vtedy, keď nastal protichodný vietor a zrazu sme zmietaní vlnami rozbúrených okolností, 
myšlienok, názorov, pocitov. Je s nami, keď sme zneistení, ustráchaní. Nenecháva nás ako 
siroty (Jn 14,18). Je s nami vo svojom slove, vo sviatostiach, zvlášť v Eucharistii. V týchto 
dňoch chceme precítiť Ježišovu starostlivosť a dobrotu v stretnutiach so Svätým Otcom 
Františkom, nástupcom apoštola Petra. V jeho návšteve našej arcidiecézy a mesta Košice 
vidíme mimoriadny prejav Božej dobroty. Po slávení gréckokatolíckej liturgie s našimi 
bratmi a sestrami v Prešove chce svoj čas venovať dvom početným skupinám: na Luníku IX 
sa stretne s rómskou komunitou a na štadióne Lokomotíva s mládežou. Upriamenie 
pozornosti na tieto skupiny neodsúva nikoho, ba naopak, je veľkou výzvou nevynechávať 
ich zo svojho ľudského a pastoračného úsilia, aby cez nás konkrétne pocítili Ježišove slová: 
Som s vami. Iba niekoľko dní nás delí od príchodu Sv. Otca na Slovensko a do Košíc. Chcem 
vás poprosiť o prejav našej ústretovosti: - každý z nás zintenzívnime osobnú modlitbu za 
Sv. Otca Františka a za úspešné naplnenie jeho misie medzi nami; - pokúsme sa po tieto 
dni o prejavy väčšej radosti, úctivosti a ústretovosti k druhým; - aj v tejto bezprostrednej 
chvíli pred návštevou Svätého Otca, chcem zopakovať svoje pozvanie: Príďte do Košíc na 
stretnutie s pápežom Františkom; - vzhľadom na pandémiu dodržujme opatrenia a pokyny 
usporiadateľov; - všetkým, ktorí nebudú môcť byť osobne prítomní, odporúčam sledovať 
televízne prenosy z jednotlivých podujatí. Vo vernosti Sv. Otcovi a v pokore pred Bohom 
prijmite do sŕdc slová, ktoré nám adresuje, a požehnanie, ktoré bude vyprosovať pre nás, 
nech sa stane uistením, že Ježiš je stále s nami. Prajem vám, aby nasledujúce dni boli 
posilnením viery a mocným impulzom naďalej v pokore kráčať so svojím Bohom (Mich 6, 8).                        
 

                    S Bohom sa nič nestráca, ale bez Neho je všetko stratené.   pápež František 
 



1. Sv. Otca privíta zvonenie zvonov: KBS rozhodla, že súčasťou privítania pápeža Františka 
na Slovensku bude zvonenie zvonov vo všetkých farnostiach v nedeľu 12.9. o 15:30 
v trvaní minimálne 5 minút. Podobne tomu tak bude aj v utorok 14.9. o 9:00 pre kostoly 
v meste Košice a jeho okolí a v Prešove pred sv. liturgiou o 9:50. V nedeľu 12.9. končí 
registrácia na stretnutia s pápežom pre účastníkov plne zaočkovaných. Registrácia 
nezaočkovaných tzv. OTP už skončila. Usilujme sa v nasledujúcich dňoch byť zjednotení 
srdcom a modlitbou so Sv. Otcom a s veriacimi na Slovensku. Pozorne sledujme kroky 
pápeža, a ešte pozornejšie prijmime jeho slová. „Živ, Bože, Otca Sv., námestníka Kristovho.“ 

2. Podávanie prihlášok na birmovku prebieha od začiatku septembra. Prihláška (tlačivo) je 
na www.kralovnapokoja.sk. Stačí ju vytlačiť, čitateľne vypísať a odovzdať v kancelárii 
nášho farského úradu alebo po sv. omši v sakristii. Prihlásiť sa môžu mladí od 1. ročníka 
SŠ, SOU a starší, ktorí ešte neboli pobirmovaní. Každý pokrstený by mal prijať aj sviatosť 
birmovania. Posledný deň podania prihlášky je štvrtok 23.9.2021. Nahlásených pozývame 
v piatok 24.9. na sv. omšu o 18:00 hodine, pri ktorej ich zadelíme do jednotlivých skupín. 

3. Prihlasovanie detí na 1. sv. prijímanie: Vyplnenú prihlášku prinesú rodičia dieťaťa do 
kancelárie v čase úradných hodín alebo po sv. omši do sakristie jednému z nás kňazov. 
Prihlasovanie prebieha do 21.9.2021. Sv. omša pre deti bude v stredu 22.9. o 17:00 hod. 

4. Pamiatky na 1. sv. prijímanie 2021 + USB s videom slávnosti pre tých rodičov detí, ktorí 
si ich ešte nevyzdvihli, sú pripravené v našej kancelárii. Môžu si vyžiadať po sv. omšiach.  

5. Jesenné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Obsahom je „Poďakovanie Bohu za 
úrodu“. V našom kostole sa poďakujeme v piatok 17.9. pri sv. omšiach o 8:00 a 18:00 h.  

6. Zápis úmyslov na „dušičkový“ mesiac november začne od pondelka 20.9. po sv. omšiach 
a v čase kancelárie. Životné jubileá (okrúhle výročia sobáša, narodenín – nie však výročia 
smrti), môžete nahlásiť o dva-tri dni skôr, tiež po ktorejkoľvek sv. omši alebo telefonicky.    

7. Do septembrovej mesačnej zbierky na kostol a potreby farnosti sa vyzbieralo 3 135 €.   
8. Zbierka na Rádio LUMEN sa uskutoční na budúcu nedeľu 19.9. po všetkých sv. omšiach. 
9. Snúbenci, ktorí plánujú cirkevný sobáš, zvlášť v prvej polovici roka 2022 v našej farnosti, 

nech dopredu absolvujú Kurz pre snúbencov. Viac informácii im poskytneme v kancelárii. 
10. Seniori: Stretnutie členov je v nedeľu 12.9. o 14:00 vo farskej hale. V sobotu 18.9. máme 

Púť na horu Butkov. Prihláseným pripomíname, že autobus odchádza o 5:00 od Tesca. 
11. Výročie blahorečenia Anny Kolesárovej: 1.9.2021 ubehli tri roky od blahorečenia Anky 

Kolesárovej. Na to isté miesto (štadión v Košiciach), kde bolo blahorečené mladé dievča 
z Vysokej nad Uhom, príde aj Svätý Otec František, aby sa stretol s mladými Slovenska. 
Motto jeho návštevy je „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom“. Ankine posledné slová 
pred smrťou boli tiež mená „Ježiš, Mária, Jozef“. Blahoslavená Anka upriamila tak našu 
pozornosť na Svätú rodinu. Svätosť patrí do rodín. Bl. Anna Kolesárová, oroduj za nás! 

 

ZAUJÍMAVOSŤ 
Historik hovorí, že naše územie navštívili už dvaja pápeži a teraz sa pripravujeme na príchod 
tretieho – pápeža Františka. Sv. Ján Pavol II. prišiel dokonca trikrát, no pred ním na naše 
územie zavítal ešte pápež Lev IX. v roku 1052. Jeho návšteva nemala náboženský, ale politický 
charakter. Pápež pricestoval z Ríma do Bratislavy kočom, aby urovnal spor medzi dvoma 
panovníkmi. Veľké napätie vzniklo po smrti kráľa sv. Štefana I., keď sa uhorským kráľom stal 
Ondrej I. Rímsko-nemecký cisár Henrich III. sa s tým nechcel zmieriť. Tiež si nárokoval trón 
a hrozila vojna. Nakoniec sa dohodli aj vďaka zásahu pápeža Leva IX. a vojna bola odvrátená. 



PO 
13.9. 

sv. Ján Zlatoústy,  
biskup a učiteľ Cirkvi 

6:15 ZBP Adriana 

8:00 + Jozef (1. výročie) 

18:00 + Terézia     + Slavomír 

UT 
14.9. 

Povýšenie  
Svätého Kríža 

6:15 + Ján, Helena, Ján, Mária 

8:00 ZBP Gabriela, Marián – 60 r. života 

18:00 ZBP Valéria a deti s rodinami 

ST 
15.9. 

SEDEMBOLESTNÁ 
PANNA MÁRIA 

Patrónka Slovenska 
       
národná slávnosť 

6:00 ZBP Ján, Gabriela, Sofia, Dávid, Anna 

7:15 + Mária, František 

8:30 ZBP Mária a Emil – 50 r. manželstva 

10:00 + Mária, Štefan 

11:30 + Martin, Michal, Anna, Božena 

18:00 + Mária, Štefan 

ŠT 
16.9. 

sv. Kornel a Cyprián 

mučeníci 

6:15  pohrebná    

8:00 + Michal, Anna, Ondrej, Anna, Mária 

18:00 + Štefan, Helena, Jozef, Marta 

PI 
17.9. 

kántrový deň 

6:15 Za duše v očistci 

8:00 ZBP Elena – 70 rokov života s rodinou 

18:00 + Jozef, Helena, Pavol, Alžbeta 

SO 
18.9. 

kántrový deň 
7:00 + Jozef, Berta, Florián 

18:00 + z rod: Tivadarovej, Čopákovej, Vasiľcovej, Škrivankovej 

NE 
19.9. 

25. NEDEĽA 

6:00 ZBP Antónia a jej rodičia 

7:15 + Helena, Štefan 

8:30 + Štefan, Alžbeta 

10:00 ZBP a dary Ducha Svätého pre Samuela 

11:30 ZBP Martin – 50 rokov života 

18:00 ZBP Marta 

PO 
20.9. 

sv. Kórejských 
mučeníkov 

6:15 + Juraj, Anna, Andrej, Helena 

8:00 ZBP Mária 

18:00 ZBP Lucia 

UT 
21.9. 

sv. Matúš  
apoštol a evanjelista 

6:15  pohrebná    

8:00 + Štefan 

18:00 + Ján 

ST 
22.9. 

pre deti  

6:15  pohrebná    

8:00 + Jozef, Agnesa, Martin, Barbara, Ján 

17:00 + František, Magdaléna, Peter 

ŠT 
23.9. 

sv. Pio z Pietrelciny  
kňaz 

6:15  pohrebná    

8:00 + Pavel, Andrej 

18:00 + Michal, Anna, Juraj 

PI 
24.9. 

pre birmovancov  

6:15 + z rodín Kočanovej a Kovaľovej 

8:00 + Mikuláš, Zuzana, Mária, Anton, František 

18:00 + Ján, Mária, Imrich, Mária, Ladislav, Jozef 
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SO 
25.9. 

 
7:00 ZBP Štefan a Mária - 45 rokov manželstva 

18:00 + Vojtech, Alžbeta, Štefan, Anna ZBP Martinka 

NE 
26.9. 

26. NEDEĽA 
 

107. svetový deň  
migrantov a utečencov 

6:00 + Ján, Štefan, Mária, Jozef, Anna 

7:15 ZBP Anna s rodinou 

8:30 + Mária, Michal, Patrik, Mária, Michal 

10:00 ZBP Terézia – 90 rokov života s rodinou 

11:30 + Jozef, Anna, Štefan, Jeannine 

18:00 + Ján (4. výročie) 
 

14.9.   PREŠOV                                                                            otvorenie brán o 00:00 
04:00 Spomienka na návštevu sv. Jána Pavla II. v Prešove 
04:30 Utiereň zo sviatku Povýšenia sv. Kríža so slávnostným povýšením 
06:00 Svätý ruženec: mládežnícky zbor z Milpoša 
07:00 Katechéza: "Rok sv. Jozefa" 
07:15 Hudobný program: Leha, Štec, Kandráčovci, Milenky, Husovský, Knechtová, ... 
08:00 Uzatvorenie vstupných brán 
08:30 Hymna k sláveniu s pápežom Františkom v Prešove 
08:40 Katechéza: "Klokočovská ikona" 
09:00 Akatist ku Klokočovskej Bohorodičke 
10:00 Privítanie Svätého Otca Františka 
10:30 Začiatok Svätej liturgie s pápežom Františkom – koniec liturgie o 12:30 
13:00 Záverečný program: Anastasis – Mládežnícky zbor ZOE zo Sabinova 

14.9.   KOŠICE Luník IX                                                                otvorenie brán o 9:00 
09:30 Predprogram: videá a videoklipy 
11:00 Sv. omša - celebruje Mons. ThLic. Vladimír Fekete SDB. Kazateľ: J. Luscoň SDB. 
13:00 Sprievodný program - Zbor z Luníka IX 
14:00 Pásmo: Ruženec, svedectvá, Videoprojekcia o Sv. Otcovi, bl. Emílii, bl. Zefirínovi 
16:00 Svätý Otec na Luníku IX 
16:30 Blok piesní a záver 

14.9.   KOŠICE Lokomotíva                                                         otvorenie brán o 8:00  
11:00 Sv. omša, celebruje Mons. Dominik kardinál Duka, pražský arcibiskup 
12:00 Hudobný program: Bubny Batida, MaranaTha Prešov, Janais, Katka Koščová ... 
14.00 Úvodný blok „Bl. Anna Kolesárová“ Scénický tanec, Poetica musica 
14:30 Blok 1. „S MÁRIOU“ Patrónka Slovenska, ktorú si prichádza uctiť aj Sv. Otec  
14:50 Blok 2. „S JOZEFOM“ Sv. Jozef, ochranca, ktorý nám pripomína Otcovské srdce. 
14:50 Blok 3. „NA CESTE ZA JEŽIŠOM“ Korunka B. milosrdenstva a poklona Sv. Krížu 
16:15 Príprava na príchod Sv. Otca – Zbor sv. Cecílie a hostia s orchestrom 
16:45 Oficiálny program: Hymna, Príchod Sv. Otca v papamobile, Svedectvá mladých,   
                                                   dialóg s pápežom a Príhovor Sv. Otca Františka 
18:00 Záverečný blok – hudobný program 

15.9.    ŠAŠTÍN 
10:00     Slávnostná sv. omša – celebruje Sv. Otec František 

spolu s kardinálmi, biskupmi a kňazmi na voľnom priestranstve 
 


