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4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  (31.1.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
Utorok:  OBETOVANIE PÁNA, sviatok  

Streda: sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka 

Piatok: sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka 

  Prvý piatok v mesiaci – k úcte Srdca Ježišovho 

Sobota: Pavla Mikiho a spoločníkov,  mučeníkov, spomienka 

  Prvá sobota v mesiaci – k úcte Panny Márie Fatimskej  

Nedeľa: 5. 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 rehoľné povolania.   

2. Na našej webstránke sú texty na DOMÁCU LITURGIU na túto nedeľu (31. januára) a tiež 

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

3. V mesiaci február pozývame modlitbové spoločenstvá i rodiny vo farnosti modliť sa na spoločný 

úmysel k sv. Jozefovi - za zomierajúcich. 

4. Dnes - je sviatok sv. Jána Bosca. Popradskí saleziáni pozývajú všetkých priaznivcov na 

tradičnú Don Bosco Show, ktorá bude dnes v nedeľu 31.1. o 15:30. Tentokrát ale on-line. Link 

je na webe salezianipoprad.sk . 

5. Dnes – je posledná januárová nedeľa a tá je už tradične venovaná Katolíckej univerzite  

v Ružomberku. Na webstránke našej farnosti si môžete prečítať list rektora KU k tomuto dňu. 
6. Utorok  - na sviatok Obetovania Pána (Hromnice) sa slávi 25. Deň zasväteného života, 

sviatok všetkých zasvätených Bohu rehoľnými sľubmi. Modlime sa v tento deň za nich. 

7. Streda  - 3. februára sa na Katolíckej univerzite koná Deň otvorených dverí. Keďže tento 

rok ho nie je možné uskutočniť prezenčne, organizujú ho vo virtuálnej forme na stránke 

dod.ku.sk a radi aspoň takouto formou privítajú záujemcov o štúdium aj z našej diecézy. 

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

9. 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!! 

10. K návšteve kostola CaM je potrebný negatívny test. 

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

Nedeľa  

7.2.2021 

                

                     9:00 - vysielaná                 

mailto:farnost@rkcpopradjuh.sk
https://www.youtube.com/channel/UCrgPcF0JIZkSFEJ2-0hkXjw
http://salezianipoprad.sk/
http://dod.ku.sk/


12. Aj tohto roku sa uskutoční NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA, a to od 7.2. - 14.2. 

2021. Tentoraz je jeho ústrednou myšlienkou "Bezpečne v manželstve". Tipy pre manželov 

ako ho prežiť aj v súčasnej pandemickej situácii, je možné nájsť na web stránke NTM . 

13. 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!  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.ntm.sk/

