Pápež František dňa 14. septembra 2021 navštívi Košice. Pozývame MLADÝCH na toto vzácne stretnutie s ním. Prichádza v tomto
neľahkom období pandémie, kedy prežívame rôzne obmedzenia a rozdelenia, prichádza ako námestník Krista na zemi, aby priniesol pokoj
a Apoštolské požehnanie. Pre všetkých nás. Buďte toho súčasťou a neváhajte za ním pricestovať do Košíc. Povzbuďte aj svojich
rovesníkov, spolužiakov a priateľov.
V Košiciach príde pápež na Štadión TJ Lokomotíva, kde bola pred tromi rokmi blahorečená Anka Kolesárová. Pozývame Vás pripomenúť
si aj túto udalosť a zažiť nanovo atmosféru milosti a krásy.
Program Stretnutia MLADÝCH na štadióne bude od 11:00 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.
Na stretnutie je potrebné sa zaregistrovať a to každý účastník VOPRED INDIVIDUÁLNE: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/
Kvôli organizačnému zabezpečeniu podujatia odporúčame prichádzať v organizovaných skupinách. Skupinu nahlási jedna zodpovedná
osoba prostredníctvom registračného formuláru.
Registrácia skupín na štadión Lokomotívy v Košiciach: https://forms.gle/44sDEcNLH478KHn38
V programe budú zaujímaví hostia: MaranaTha Prešov, Dominika Gurbaľová, eSPé a Godzon projekt, Janais, Katka Koščová, Martin
Husovký, Komajota, Dávid Janočko, Lamačské chvály, Sima Magušinová ako aj Zbor sv. Cecílie a priatelia... Môžete sa tešiť aj na svedectvá
bubnovú show Batida, choreografiu Slza radosti, videá, klipy, či duchovné zjednotenie v modlitbe, chválach a pri poklone Svätému Krížu.
Prekvapením pre vás bude hymna zložená špeciálne pre pápeža. Onedlho vás zoznámime s jej textom i hudbou.
Balík pútnika: pre prihlásené skupiny pripravujeme aj balík pútnika, ktorý si budú môcť záujemcovia objednať. Bude obsahovať
spomienkové predmety (magnetky, kľúčenky, perá...), ale aj tričká s oficiálnym logom stretnutia Svätého Otca Františka na Slovensku.
Ponukový list budeme zasielať prihláseným záujemcom.
Podmienkou účasti je plná zaočkovanosť.

Stretni aj ty pápeža v Košiciach!
Informácie o návšteve pápeža a jeho programe nájdete na:
https://www.navstevapapeza.sk
https://www.facebook.com/stretnipapeza/
https://instagram.com/stretni_papeza
KONTAKTY: Infocentrum: kosice@navstevapapeza.sk, infoke@navstevapapeza.sk
+421 948 246 031, +421 948 246 032 (v čase 9:00 – 16:00 hod.)

