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4. PÔSTNA NEDEĽA – „Laetare“ (22.3.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

 Utorok: sv. Turibia de Mongrovejo, biskupa, ľubovoľná spomienka 

Streda: ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť 

Nedeľa: 5. PÔSTNA NEDEĽA  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Verejné bohoslužby s platnosťou od 10.3.2020 sa zatiaľ do 31.3.2020  

na území Slovenska z dôvodu šírenia koronavírusu nesmú sláviť. 
 

Ďakujeme vám za prijatie tohto opatrenia! 
    

1. Na kanáli YouTube našej farnosti a na facebookovej stránke @rkcpopradjuh VÁM NAŽIVO 

PONÚKAME: 

SOBOTA 21.3.2020:  

16.00 – 17.00 POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ (záverečné požehnanie farnosti a mesta so 

Sviatosťou Oltárnou bude sprevádzané zvukmi zvonov). 
 

NEDEĽA 22.3. a tiež budúca 29.3.2020:  

09.00 SVATÁ OMŠA Z NÁŠHO FARSKÉHO KOSTOLA  

14.30 KRÍŽOVÁ CESTA 

2. Okrem týchto online prenosov na týchto kanáloch nájdete:  

KATECHÉZU PRE DETI, ktorou chceme aj takto pokračovať v našom „tréningovom pláne“, na 

ktorý sme sa s deťmi odhodlali na začiatku pôstu.  
 

LECTIO DIVINA k tejto Štvrtej pôstnej nedeli od sľúbeného hosťa ThLic. Róberta Neupauera 

a tiež od prof. Františka Trstenského. 

3. Od pondelka do soboty - na kanáli YouTube našej farnosti a na facebookovej stránke 

@rkcpopradjuh naživo prenášame: POKLONU SVIATOSTI OLTÁRNEJ (pozor zmena času 

prenosu!) od 17.00 do 18.00 hod.(záverečné požehnanie farnosti a mesta so Sviatosťou Oltárnou 

bude sprevádzané zvukmi zvonov) 

4. Utorok  - pri tejto poklone začneme Deviatnik k sv. Jánovi Pavlovi II. (z príležitosti výročia 

jeho odchodu do domu Nebeského Otca 2.4.2005)   

5. Piatok -  prenos cez YouTube:  KRÍŽOVÁ CESTA o 19.00 hod – PRE MLÁDEŽ. 

6. Kancelária je tiež zatvorená, súrne záležitosti vybavíte cez telefón 0950 277 199. 

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

8. V súlade s odporúčaním KBS z 10.3.2020 „tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre 

súkromnú modlitbu otvorené“, bude Kostol sv. Cyrila a Metoda otvorený na súkromnú modlitbu 

od pondelka do soboty v čase od 13.00 do 16.00 hod. 

Prosíme zachovávajte platné hygienické predpisy (rúško, rozostupy v sedení, vchádzajte po 

jednom)!!! 

9. Pozývame Vás pridať sa denne k modlitbe posvätného ruženca o 20.00 hod. (napríklad cez živé 

vysielanie na YouTube z Baziliky v Šaštíne). 

Aj takto chceme byť s Vami spojení v modlitbe. Obetujme ju naďalej za Vaše rodiny i za chorých, 

lekárov a ošetrujúcich, ktorí im obetavo pomáhajú. 
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