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2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA (3.1.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 

Streda: ZJAVENIE PÁNA – Traja Králi, slávnosť – prikázaný sviatok 

Štvrtok: sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza, ľubovoľná spomienka  

 Piatok: bl. Titusa Zemana, votívna sv. omša 

Nedeľa: KRST KRISTA PÁNA,  SLÁVNOSŤ  
 

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

Program bohoslužieb v týždni – Poprad – Juh 

Pondelok          
Utorok                                                          19:30 - vysielaná 

Streda                   9:00 - vysielaná   
Štvrtok                                                          19:30 - vysielaná 

Piatok  

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 

Tri krále a NEDEĽA     9:00 

 

2. Od 1. januára až do 24. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách 

pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na 

vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, 

ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná. 

3. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 

účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. 

4. V mesiaci január pozývame modlitbové spoločenstvá i rodiny vo farnosti modliť sa na spoločný 

úmysel za zastavenie pandémie a zodpovednosť nás všetkých.  

5. Na našej webstránke sú texty na domácu liturgiu na túto nedeľu 3. januára.  

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

7. Kostol CaM bude v tomto týždni otvorený iba na súkromnú modlitbu: PONDELOK, 

UTOROK, ŠTVRTOK A PIATOK v čase od 14:00 do 17:00;  SOBOTA 14:00 - 16:00!! 

8. Úmysly svätých omší budú odslúžené kňazmi v deň, ako boli dohodnuté.  

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

10. Posviacka domov vo vianočnom období sa z dôvodu prísnych epidemiologických opatrení 

konať nebude.  

11. Vodu požehnáme, až keď budú verejné bohoslužby. 

12. Nakoľko teraz nie sú nedeľné sv. omše pre verejnosť, činnosť farnosti môžete podporiť 

vkladom na účet SK22 0200 0000 0039 8547 3956 alebo použiť QR kód z našej webstránky. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nedeľa  

10.1.2021 

                

               9:00 - vysielaná                 
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