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           2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

                              Nedeľa Božieho milosrdenstva (11.4.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Utorok:       sv. Martina I., pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka 

Nedeľa:           TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

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

Bohoslužby v Kostole sv. Cyrila a Metoda prenášané cez kanál 

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

Utorok sv. omša   19:30 

Streda ADORÁCIA   17:00 – 18:00 

Štvrtok sv. omša   19:30 
 

Nedeľa  18.4.2021 sv. omša  9:00 

 

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

1. Na facebookovej stránke  @rkcpopradjuh  bude okrem hore spomenutého programu vysielané 

DNES - NEDEĽA  11.4. 12:00 – Korunka k B. milosrdenstvu 

  

Dnes  - na poludnie budeme zvoniť 10 min. a prosíme vás zapojiť sa do spoločnej modlitby 

za zomrelých na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. V túto nedeľu Katolícka 

cirkev slávi Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje 

tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou  

a zmŕtvychvstaním. A práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre 

zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých. 

- bude otvorený kostol na súkromnú modlitbu v čase od 14:00 do 16:00, bude možnosť 

požiadať o prijatie Eucharistie. 

2. Na našej webstránke nájdete texty k LITURGII DOMÁCEJ CIRKVI na túto nedeľu (11. apr.)  

a tiež odkaz na čerstvú KATECHÉZU PRE DETI (na YouTube). 

3. Pondelok  - zapisujeme úmysly sv. omší na mesiace máj – júl,  ktoré budú odslúžené v kostole 

CaM. Zahlásiť ich môžete mailom na adresu farnost@rkcpopradjuh.sk alebo telefonátom na 

farské číslo 0950 277 199 v pondelok v čase od 17:00 do 18:30. Z jednej rodiny iba jeden úmysel. 

4. Streda    - adoráciu, ktorá bude prenášaná cez internet v čase od 17:00 do 18:00, obetujeme         

za birmovancov i už pobirmovaných.  

5. Piatok  - bude 9. STRETNUTIE BIRMOVANCOV – online formou cez Zoom o 18:30. 

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

PONDELOK, UTOROK, ŠTVRTOK a PIATOK v čase od 14:00 do 17:00;  

STREDA a SOBOTA 14:00 - 16:00!! 

7. Sv. spoveď a sv. prijímanie sa vysluhuje na požiadanie, ako je poobede otvorený kostol, nemôže sa 

hromadne (treba sa dohodnúť telefonicky 0950 277 199  v čase od 9:00 do 10:00).  

Do kostola nesmie prísť osoba, ktorá  

•  má príznaky akútnej infekcie (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, iné), 

•  bola v kontakte s osobou COVID-19 pozitívnou (v období kratšom ako 14 dní), 

•  jej bola nariadená samoizolácia príslušným všeobecným lekárom alebo hygienikom RÚVZ a ešte 

pretrváva, 
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•  jej bola nariadená karanténa príslušným  všeobecným lekárom a ešte pretrváva, 

•  je liečená alebo v izolácii pre COVID-19 v domácnosti alebo z dôvodu izolácie pre príchod inej 

osoby zo zahraničia v priebehu posledných 14 dní. 

 

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

9. Na zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom ste niektorí prispeli 

cez pokladničku v kostole, spolu 120,- €, ktoré sme odoslali. 

10.  Prvé sv. prijímanie v kostole CaM na Juhu je plánované na sobotu a nedeľu 12. a 13. júna 

2021, a to v situácii, že budú fungovať školy a budú dovolené verejné sv. omše s väčšou účasťou. 

Presnejšie údaje o termínoch pre jednotlivé školy dostanú rodičia koncom mesiaca apríla. 


