
 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 
farnosť Poprad - Juh 

Námestie sv. Cyrila a sv. Metoda 4388/59, 058 01 POPRAD 
tel.: 0950 277 199    www.rkcpopradjuh.sk    e-mail: farnost@rkcpopradjuh.sk 

 

1 . PÔSTNA NEDEĽA (21.2.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
Pondelok: KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA, sviatok 

Utorok: sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka 

Nedeľa: 2. PÔSTNA NEDEĽA  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Program bohoslužieb v týždni – Poprad – Juh 

Pondelok          
Utorok                                                          19:30 - vysielaná 

Streda                       
Štvrtok                                                          19:30 - vysielaná 

Piatok    17:00 – 18:00 KRÍŽOVÁ CESTA + adorácia - vysielaná 

Sobota           
 

       

 

 

 

1. Na kanáli YouTube našej farnosti 

https://www.youtube.com/channel/UCrgPcF0JIZkSFEJ2-0hkXjw 

a na facebookovej stránke @rkcpopradjuh  vysielame v tomto týždni naživo: 

SV. OMŠU Z NÁŠHO KOSTOLA:      UTOROK, ŠTVRTOK   19:30 a NEDEĽA  9:00 

KRÍŽOVÚ CESTU s ADORÁCIOU    PIATOK   17:00 – 18:00 – obetujeme ju  

za zomierajúcich.   

2. Na našej webstránke je odkaz na texty k DOMÁCEJ LITURGII na túto nedeľu (21. febr.)  

a tiež odkaz na nahrávku pôstnej KATECHÉZY PRE DETI (na YouTube). 

3. Spišská katolícka charita aj v roku 2021 pokračuje vo svojom poslaní: usilovná 

starostlivosť o núdznych na celom území Oravy, Liptova a Spiša. Túto službu im však v 

mnohom sťažuje pandémia, ktorá zasiahla viaceré služby. Pomôcť a podporiť jej služby budete 

môcť aj počas jarnej zbierky na charitu. Keďže je nepriaznivá situácia ohľadom 

koronavírusu a nemožnosť uskutočnenia zbierky v kostoloch, zriadili aj online zbierku, na 

ktorú sa dá prispieť aj v ďalších týždňoch po Prvej pôstnej nedeli. Služby charity môžete 

podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na č. ú. SK26 0200 0000 0031 4349 8655  VS: 804052. 

Prípadne je možné na tento účel poslať darcovskú sms správu v tvare DMS DAR na telefónne 

číslo 877 (cena darcovskej sms je 2 eurá v sieti O2, Orange a Telekom). Viac na 

 https://caritas.sk/jarna-zbierka-na-charitu-2/ 

4. Streda, piatok a sobota sú jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie a na 

sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Záväzný je jeden deň – zdržiavať sa mäsa 

a modlitba na tieto úmysly. 

5. Sv. spoveď sa vysluhuje na požiadanie (treba sa dohodnúť telefonicky na čísle 0950 277 199). 

6. Kostol CaM bude týždni otvorený iba na súkromnú modlitbu:  

PONDELOK - ŠTVRTOK v čase od 14:00 do 17:00;   PIATOK a SOBOTA 14:00 - 16:00!! 

7. K návšteve kostola CaM je potrebný negatívny test alebo iné potvrdenie podľa nariadenia 

Vlády SR. 

8. Kancelária je zatvorená, potrebné záležitosti vybavíte cez telefón 0950 277 199. 

9. Prihlášky do seminára treba zaslať do konca februára. Modlime sa stále za nové duchovné 

povolania! 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nedeľa  

28.2.2021 

                

                     9:00 - vysielaná                 
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