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2. PÔSTNA NEDEĽA (28.2.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
Štvrtok: sv. Kazimíra, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka 

Nedeľa: 3. 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. Drahí naši veriaci, veľmi sa vám všetkým ospravedlňujeme za technické problémy spojené  

s online vysielaním z Kostola sv. Cyrila a Metoda v Poprade. So všetkých síl sa snažíme 

vzniknutú situáciu vyriešiť v čo najkratšom čase, no dovtedy sme žiaľ nútení živé vysielanie 

svätých omší a pobožností dočasne prerušiť. Pred každým plánovaným vysielaním sa budeme 

snažiť vás v dostatočnom predstihu informovať o aktuálnej situácii. Je nám to nesmierne 

ľúto, obzvlášť v tejto neľahkej dobe spojenej s množstvom obmedzení, o zákaze verejných 

bohoslužieb nehovoriac. Urobíme všetko pre to, aby sme online vysielanie čo najskôr obnovili. 

Veríme, že to prijmete s pochopením. 

2. Plánované vysielanie je v nezmenenej štruktúre počas pôstu, a to na kanáli YouTube našej 

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

a na facebookovej stránke @rkcpopradjuh   

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

KRÍŽOVÁ CESTA s ADORÁCIOU    PIATOK   17:00 – 18:00 – obetujeme ju  

                                                                                                                       za zomierajúcich.   

3. Na našej webstránke vám ako nové ponúkame Marcovú pobožnosť k sv. Jozefovi, kde 

okrem textu, ako prebieha, sú aj nahrávky zamyslení na jednotlivé dni. Takisto tam nájdete 

texty k LITURGII DOMÁCEJ CIRKVI na túto nedeľu (28. febr.) a tiež odkaz na nahrávku 

pôstnej KATECHÉZY PRE DETI (na YouTube). 

4. Keďže je nepriaznivá situácia ohľadom koronavírusu a nemožnosť uskutočnenia zbierky na 

charitu v kostoloch, Spišská katolícka charita zriadila aj online zbierku, na ktorú sa dá 

prispieť aj v nasledujúcich týždňoch. 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). 

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. 

Nedeľa  

7.3.2021 

                

                     9:00 - vysielaná                 

mailto:farnost@rkcpopradjuh.sk
https://www.youtube.com/channel/UCrgPcF0JIZkSFEJ2-0hkXjw
https://drive.google.com/drive/folders/1-4r-iepdD6is0dgcB-zkAbkyyuuJqvqd?usp=sharing


9. V tomto odkaze nájdete vyhlásenie „Za pravdivý obraz otca biskupa Vojtaššáka“, ktoré 

vydala Historická komisia v procese blahorečenia Božieho sluhu, ako reakciu na mylné 

vyjadrenia v knihe Pius XII. a židia s podtitulom Vatikánsky archivár konečne odhaľuje 

úlohu pápeža Pacelliho počas Druhej svetovej vojny.  

10.  Aj v tomto roku vás povzbudzujeme venovať 2% z už zaplatenej dane niektorej cirkevnej 

inštitúcii. Ak nevenujeme adresne, sú tieto peniaze prerozdelené pre všetkých žiadateľov, aj 

s nemorálnymi cieľmi. V tomto odkaze sú formuláre na niektoré z našej diecézy.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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