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4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (25.4.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
Streda: sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka, ľubovoľná spomienka       

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

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

Sobota:       sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka 

  Prvá sobota v mesiaci – fatimská pobožnosť 

Nedeľa:     PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

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

    Bohoslužby v Kostole sv. Cyrila a Metoda  
 

Pondelok     6.45               12.00 - seniori                18.30 

Utorok    6.45               12.00 - seniori                18.30 

Streda    6.45               12.00 - seniori                18.30                                                                                     

Štvrtok    6.45               12.00 - seniori                18.30        19.15 - BIRMOVANCI                                                                                                                          

Piatok    6.45               12.00 - seniori                18.30        19.15 - BIRMOVANCI 

Sobota       7.00                                          17.00            19.00 - seniori 
 

Nedeľa 

2.5.2021 

doobeda       7.00 - seniori            9.00             11.00 – PRE DETI 

poobede     13.00 - seniori          14.30             16.30               18.30 
 

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

1. Dnes  - v dnešnú i budúce nedele sa bude streamovať príhovor k deťom zo sv. omše o 11:00 

na facebookovej stránke @rkcpopradjuh, ostane aj v archíve. Prosíme, aby ste na túto sv. omšu 

uprednostnili rodiny s deťmi.  

  - koná sa zbierka na seminár, svoj dar môžete poslať aj priamo na účet  

                 SK52 0900 0000 0001 0138 0460, variabilný symbol 412 050 979. 
2. SVIATOSŤ ZMIERENIA – sa v kostole CaM vysluhuje v pracovné dni od 17:00 do 18:00. 

3. Streda   - máme POKLONU EUCHARISTII od 7:15 do 11:00 a od 12.30 do 17:30. Obetujme 

adoráciu za birmovancov a pobirmovaných. (Modlíme sa za nich celý mesiac apríl!) 

4. Birmovanci majú počas týždňa poobede od 14:00 podľa skupín skúšanie vedomostí. 

5. Miništrantov prosíme, aby sa zapísali na služby do ich facebookovej tabuľky, aby sme ich mali 

na každej sv. omši. V kostole môže byť maximálny počet veriacich s prepočtom 1 osoba na  

15 m2, rešpektujte preto službu vo vchode. 

6. Aby ste sa s rodinami dostali do kostola a nestálo sa vonku, znovu je možnosť rezervácie účasti  

na nedeľných sv. omšiach (okrem omší vyhradených pre seniorov) a o 17:00 v sobotu,  

a to ¾ miest. Na večernej sv. omši 18:30 v pracovné dni 1/2 miest. Je možné vytvoriť jednu 

rezerváciu pre celú rodinu. Deti do 9 rokov (vrátane) v sprievode rodiča sa do celkového počtu 

osôb nezapočítavajú.  

Účasť na týchto omšiach v nedele a prikázané sviatky bude možné rezervovať od 9:00  

v predchádzajúci deň, v ostatných prípadoch najskôr 24 hodín a (vo všetkých prípadoch) 

najneskôr 30 minút pred začiatkom vybranej svätej omše. Predtým sa treba zaregistrovať, ale iba 

novým užívateľom. Tu je ODKAZ NA REZERVÁCIE. 
S rezerváciou sa vchádza cez bočný bezbariérový vchod najneskôr 10 min. pred začiatkom sv. 

omše. Pred vstupom do kostola je potrebné preukázať sa QR kódom, ktorý Vám bude zaslaný  

e-mailom s potvrdením rezervácie!  

7. Kostol CaM sa otvára 30 min. pred sv. omšami.  
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8. Darca úmyslu sv. omše (prípadne rodina) má prednostné právo vojsť do kostola cez hlavný 

vchod. Treba sa ohlásiť u služby pri dverách. 

9. Kancelária je už otvorená podľa pôvodných úradných hodín, ako sú na webstránke farnosti. 

10. Ak niekto vníma v sebe povolanie ku kňazstvu a chcel by dať prihlášku do kňazského 

seminára, ešte sa dá tak urobiť. Títo kandidáti sa môžu informovať a kontaktovať predstavených 

seminára na emaile: rektorat@kapitula.sk 

11. Na našej stránke je odkaz na List rektora Kňazského seminára na Spišskej Kapitule k dnešnému 

Dňu modlitieb za duchovné povolania. 
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