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11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (13.6.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
Sobota: Panny Márie, ľubovoľná spomienka 

Nedeľa:     12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

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

    Bohoslužby v Kostole sv. Cyrila a Metoda  
 

Pondelok     6:45                                                            18:30  
Utorok    6:45                                                            18:30  

Streda    6:45                                                            18:30  

Štvrtok    6:45                                                            18:30  

Piatok    6:45                                                            18:30  

Sobota    7:00                                                  17:00          
 

Nedeľa 

20.6.2021 

doobeda      7:00 - seniori              9:00                 11:00 – PRE DETI 

poobede              14:30                              18:30 
 

 

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

a pol hodiny pred rannou sv. omšou.  

2. Od pondelka 14.6.2021 v kostoloch môže byť obsadených 50% miest na sedenie a 100 na 

státie. Stačí mať rúško. 

3. Na večerné sv. omše 18:30 pozývame všetky prvoprijímajúce deti podľa škôl: 

Pondelok Tatarku (Mládeže) a Tajovského 

Utorok  Dostojevského 

Streda  Jarná 

Štvrtok  Letná a Spojená škola sv. Jána Pavla II. 

4. Streda   - máme CELODENNÚ ADORÁCIU v čase: 7:15 – 17:30. Obetujme ju za 

prvoprijímajúce deti a ich rodiny.  

5. Budúca nedeľa - o 11:00 sú v konkatedrále primície nášho novokňaza Mareka Gavaliera. 

– bude zbierka na novú faru a nutné opravy kostola. Vopred Pán Boh zaplať! 

– po ročnej príprave saleziánski misijní dobrovoľníci z celého Slovenska príjmu 

misijné kríže, ktoré sú znakom misijného poslania. Uskutoční sa to 20. júna v Kostole sv. 

Cyrila a Metoda v Poprade počas sv. omše o 12:30. Následne budú počas leta vyslaní slúžiť 

na misiách v "celom svete". V kostole je dostatok miesta a nie je potrebná rezervácia. 

Pozývame zvlášť mladých, aby spoločnou modlitbou podporili svojich rovesníkov v tomto 

rozhodnutí. 

6. Organizujeme pobytový TÁBOR PRE DETI od 5.7. do 9.7. v Ústi na Orave. Prihlášky sú na 

našej webstránke, treba ich s poplatkom odovzdať do 15. júna. 

7. Na nástenke vonku i na našej webstránke nájdete program a podmienky tohtoročnej Levočskej 

púte 4. júla 2021.   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

NEDEĽA 10:00 

1. Sv. omša je plánovaná vonku. Aj tam treba mať rúško. 

2. Budúca nedeľa – bude zbierka na novú faru a nutné opravy kostola. Vopred Pán Boh 

zaplať! 
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