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3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  (24.1.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
Pondelok:  OBRÁTENIE SV. PAVLA, sviatok  

Utorok: sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka 

Streda: sv. Angely Merici, panny, ľubovoľná spomienka 

Štvrtok: sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 

Sobota: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 

Nedeľa: 4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  
 

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

Program bohoslužieb v týždni – Poprad – Juh 

Pondelok          
Utorok                                                          19:30 - vysielaná 

Streda                      17:00 – 18:00 ADORÁCIA - 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 a NEDEĽA  9:00 

- ADORÁCIU      STREDA 17:00 – 18:00 – obetujeme ju za zastavenie pandémie.   

2. Na našej webstránke sú texty na DOMÁCU LITURGIU na túto biblickú nedeľu 24. januára 

a tiež odkaz na nahrávku najnovšej KATECHÉZY PRE DETI (na YouTube). 

3. V pondelok 25.1. vrcholí  Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, tohtoročná téma je: 

„Zostaňte v mojej láske“ 

4. Pondelok  - kto ste nestihli, môžete ešte zahlásiť úmysly sv. omší na mesiace február – apríl, 

a to cez mail na adresu farnost@rkcpopradjuh.sk alebo telefonát na farské číslo  

0950 277 199 v pondelok v čase od 14:00 do 15:00. 

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

6. Kostol CaM bude v týždni otvorený iba na súkromnú modlitbu: PONDELOK, UTOROK, 

ŠTVRTOK a PIATOK v čase od 14:00 do 17:00;  STREDA a SOBOTA 14:00 - 16:00!! 

7. Od stredy 27. januára je k návšteve kostola CaM potrebný negatívny test. 

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

9. 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. 

Všetkým darcom ďakujeme! 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nedeľa  

31.1.2021 

                

                     9:00 - vysielaná                 
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