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4. PÔSTNA NEDEĽA (14.3.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
Streda: sv. Patrika, biskupa, ľubovoľná spomienka 

Štvrtok: sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka 

Piatok: SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE, slávnosť 

Nedeľa: 5. 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. Vysielame v nezmenenej štruktúre počas pôstu 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 pápeža 

Františka.   

2. Na našej webstránke pokračuje Marcová pobožnosť k sv. Jozefovi, kde je aj nahrávka 

litánií a zamyslení na jednotlivé dni. Takisto tam nájdete texty k LITURGII DOMÁCEJ 

CIRKVI na túto nedeľu (14. mar.) a tiež odkaz na najnovšiu KATECHÉZU PRE DETI (na 

YouTube). Na hornej lište je odkaz ROK SV. JOZEFA, kde sú viaceré podnety aj odpustky. 

3. Včera – sme si pripomenuli 245. výročie zriadenia Spišskej diecézy. Povzbudzujeme vás 

k modlitbe za vyvolenie nového spišského diecézneho biskupa. 

4. Dnes  - do 18:00 pokračuje „24-hodinový ruženec za Slovensko". Pozývame vás 

zjednotiť sa obzvlášť v tomto období spoločnou modlitbou za naše Slovensko. Dostanete sa 

tam cez tento odkaz. 

5. V tomto týždni sa malo konať šieste stretnutie v rámci 3. ročníka DŠV s témou: Verím  

v svätú Katolícku cirkev. Text prednášky a prezentáciu si môžete otvoriť kliknutím. 

6. Piatok  - je 8. výročie začatia služby pápeža Františka, zvolený bol 13.3.2013. Modlime sa 

za neho aj za poďakovanie za cestu do Iraku. 

7.  Sv. spoveď sa u nás v týchto dňoch nevysluhuje, nakoľko je sprísnené obmedzenie 

vychádzania. 

8. Kostol CaM ostáva týždni otvorený iba na súkromnú modlitbu:  

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

K NÁVŠTEVE KOSTOLA CaM JE POTREBNÝ U VŠETKÝCH! TÝŽDŇOVÝ 

NEGATÍVNY TEST ALEBO INÉ POTVRDENIE PODĽA NARIADENIA VLÁDY SR.  

9. Od 15.3.2021 je potrebné používať všade v interiéri (teda aj v kostole) respirátor FFP2! 

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

Nedeľa  

21.3.2021 

                

                     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
http://www.vyveska.sk/24-hodinovy-ruzenec-za-slovensko-putujeme-za-pannou-mariou-sobota-13-3-2021-od-18-00.html
https://drive.google.com/file/d/140sf2sDeV9hho8oV0E2bMiITg397hCt0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YYMns6bA0Q1nsaP5SMwegp7ZJRJcvgML/view?usp=sharing


11. Pokračujeme v tradičnej veľkonočnej potravinovej zbierke pre rodiny v núdzi, zatiaľ 

finančnou formou, nakoľko je obmedzenie vychádzania. Finančný dar môžete poslať na náš 

farský účet SK22 0200 0000 0039 8547 3956 s poznámkou „potravinová zbierka“. Vopred 

vám za tieto vďačné rodiny vyslovujeme: Pán Boh zaplať! 

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

inštitúcii. V odkaze sú formuláre na niektoré z našej diecézy. Ak nevenujeme adresne, sú 

tieto peniaze prerozdelené pre všetkých žiadateľov, aj s nemorálnymi cieľmi.  

13. Predbežný dátum birmovky v našej farnosti Poprad – Juh je nedeľa 6. júna 2021. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://drive.google.com/drive/folders/1DBCTxkf9x54oLDmum2SN5Uvo3iDSGibW?usp=sharing

