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10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (6.6.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 

Streda: sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka 

Piatok:  NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť 

Sobota: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka 

Nedeľa:     11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

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

    Bohoslužby v Kostole sv. Cyrila a Metoda  
 

Pondelok     6:45                12:00 - seniori               18:30 - BIRMOVANCI 

Utorok    6:45                12:00 - seniori                    18:30 

Streda    6:45                12:00 - seniori                    18:30 

Štvrtok    6:45                12:00 - seniori                    18:30       

Piatok    6:45                12:00 - seniori                    18:30       

Sobota    7:00             9:00  - 1. SV. PRIJ.             11:00 - 1. SV. PRIJ.  

                                                            17:00         19:00 - seniori 
 

Nedeľa 

13.6.2021 

doobeda      7:00 - seniori       9:00  - 1. SV. PRIJ.      11:00 - 1. SV. PRIJ. 

poobede              14:30                         16:30                         18:30 
 

 

1. SVIATOSŤ ZMIERENIA – sa v kostole CaM vysluhuje v pracovné dni od 17:00 do 18:00 – 

aj pre RODINY PRVOPRIJÍMAJÚCICH a stále ako doteraz pol hodiny pred rannou 

a obedňajšou  sv. omšou.  

2. Pondelok - na večernú sv. omšu 18:30 pozývame všetkých dnes pobirmovaných.  

3. Streda   - máme CELODENNÚ ADORÁCIU v čase: 7:15 – 11:00 a poobede 12:30 – 16:45! 

Obetujme ju za prvoprijímajúce deti a ich rodiny.  

4. (Sviatosť zmierenia detí     –  piatok 11.6.2021 školy: Spojená škola sv. Jána Pavla II. v škole 

Tatarku (Mládeže) 15:30 – 15:45 

Tajovského 15:.45 – 16:15 

Dostojevského 16:15 – 17:00 

       -  sobota 12.6.2021 školy: Jarná 14:00 – 14:45 

       Letná 14:45 – 15:30) 

5. (Nácviky na 1. sv. prijímanie:  

- streda 9.6.2021 škola Dostojevského 17:00 – 17:45 

  - štvrtok 10.6.2021 školy Tatarku (Mládeže) a Tajovského 17:00 – 17:45 

- piatok 11.6.2021 škola Jarná 17:00 – 17:45 

- sobota 12.6.2021 škola Letná a Spojená škola sv. Jána Pavla II. 15:30 – 16:15) 

6. Na našej webstránke nájdete prednášku a prezentáciu na poslednú, 7. tému v rámci 3. ročníka 

DŠV - Verím vo vzkriesenie tela a v život večný. 

7. Piatok - pri poklone na záver sv. omše môžeme získať úplné odpustky pri splnení obvyklých 

podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca).  

8. Budúca nedeľa – bude na sv. omšiach 9:00 a 11:00 1. sv. prijímanie. Do kostola sa dostanú iba 

z rodín prvoprijímajúcich (dieťa + 4). Prosíme vás preto, aby ste prišli na sv. omše v nedeľu 

poobede. 

9. Ešte bude možné rezervovať účasť na sv. omšiach: v sobotu o 17:00 a v nedeľu na 

poobedných sv. omšiach. Viac v ODKAZE NA REZERVÁCIE. 

mailto:farnost@rkcpopradjuh.sk
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10. Organizujeme pobytový TÁBOR PRE DETI od 5.7. do 9.7. v Ústi na Orave. Prihlášky sú na 

našej webstránke. 

11. (Na KBS sa obrátila Únia miest Slovenska so žiadosťou o pomoc pri sčítaní tých obyvateľov, 

ktorí nestihli elektronické sčítanie (približne 10 % ľudí). Preto povzbudzujú tých, ktorí sa  

v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov,  

a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to 

dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené mestským úradom, a tam sa sčítať (čo 

je najlepšie). Alebo možno zavolať na mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný 

asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste 

nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom 

asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie 

údajov sčítania je užitočné pre naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna 

sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!) 

12. (V ostatných týždňoch niektoré slovenské denníky priniesli články o Božom sluhovi biskupovi 

Jánovi Vojtaššákovi. Teší nás záujem o jeho osobu, ale sme sklamaní zo spôsobu, ako sa jeho 

osoba prezentuje. Autori sa snažia presvedčiť o bezdôvodnosti pokračovať v procese jeho 

blahorečenia. Prinášame vám list spišského diecézneho administrátora a postulátora kauzy 

blahorečenia "Za víťazstvo pravdy a objektivity", ktorý je reakciou na spomínané články.) 

13. (V kostole môže byť obsadených 25% miest na sedenie a 50 ľudí na státie. Stačí mať rúško.) 

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

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

 

NEDEĽA 10:00 

 

1. Sv. omša je plánovaná vonku. Aj tam treba zachovať dvojmetrové rozostupy a mať rúško. 

 

https://drive.google.com/file/d/1EU2bJRTz8QMiYF8GAjwRRyAo6Mi_JL4D/view?usp=sharing

