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3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (26.4.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Utorok:  sv. Ľudovíta Máriu Grignona z Montfortu, kňaza, ľubovoľná spomienka       

Streda: SV. KATARÍNY SIENSKEJ, panny a uč. Cirkvi,  patrónky Európy, sviatok  

Štvrtok: sv. Pia V., pápeža, ľubovoľná spomienka  

Piatok:       sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka 

Prvý piatok – k úcte Božského Srdca 

Sobota:   sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 

Nedeľa:     ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – Nedeľa Dobrého Pastiera 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Bohoslužby z Kostola sv. Cyrila a Metoda prenášané cez kanál 

YouTube našej farnosti: 

3. veľkonočná nedeľa   sv. omša     9.00 

Utorok sv. omša   19.30 

Štvrtok sv. omša   19.30 
 

Nedeľa 3.5.2020                           sv. omša     9.00 

  MODLITBY ZA NAŠE MESTO 20.00 
 

1. Na kanáli YouTube našej farnosti (adresa Rímskokatolícka cirkev farnosť Poprad – Juh 

https://www.youtube.com/channel/UCrgPcF0JIZkSFEJ2-0hkXjw) bude naďalej prenášaná 

POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ v PONDELOK, STREDU a PIATOK od 17.00 do 18.00 

(záverečné požehnanie farnosti a mesta s Eucharistiou bude sprevádzané zvukom zvonu). 

2. Na tomto kanáli nájdete aj: 

ZAMYSLENIE k biblickým textom tejto nedele od prof. Františka Trstenského  

a tiež nový PRÍHOVOR PRE DETI - k 3. veľkonočnej nedeli.   
 

3. Tento mesiac máj vás v rodinách a spoločenstvách pozývame k spoločnej modlitbe za diecézneho 

otca biskupa Štefana a novovymenovaného pomocného biskupa Jána Kuboša. 

4. Dnes  - na TV Poprad o 10.00 hod. budú odvysielané príhovory duchovných z mesta veriacim. 

Znovu ich dávajú v utorok a vo štvrtok o 20.00 hod. 

5. Piatok -  pri poklone o 17.00 bude aj pobožnosť k Božskému Srdcu. 

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

7. Od minulého týždňa môžete hlásiť úmysly sv. omší na mesiace máj – júl, a to cez mail na našu 

adresu farnost@rkcpopradjuh.sk alebo telefonicky na čísle 0950 277 199 v čase od 13.00 do 16.00 

hod. 

8. Záležitosti v KANCELÁRII vybavíte cez telefón 0950 277 199. 

9. Kostol sv. Cyrila a Metoda je aj v tomto týždni otvorený na súkromnú modlitbu od 

PONDELKA DO SOBOTY v čase od 13.00 do 15.30! hod. Prosíme zachovávajte platné 

hygienické predpisy: povinné rúško, vchádzajte po jednom, dezinfikujte si vo vchode ruky, seďte 

2 m od seba,  nenoste si knižky, ružence.  

V súlade s odporúčaním vlády SR žiadame starších ľudí (nad 65 rokov), aby obmedzili 

vychádzanie z domu. 
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10. Prvé sv. prijímanie, ako bolo plánované v máji, nebude. Nový termín ohlásime, keď bude známy 

dátum pre úplne verejné bohoslužby, teda pre veľkú účasť veriacich. 

11. Ďakujeme vám, ktorí ste podporili činnosť našej farnosti. Kto chcete takto urobiť, môžete vkladom 

na účet farnosti číslo SK22 0200 0000 0039 8547 3956 (je aj na našej stránke v kontaktoch) alebo 

použiť QR kód, ktorý je tiež zobrazený na stránke medzi kontaktmi. darovali! 


