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5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (2.5.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
Pondelok:  SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV, sviatok 

Utorok: sv. Floriána, mučeníka, ľubovoľná spomienka 

Štvrtok: sv. Dominika Sávia, patróna miništrantov, votívna sv. omša 

Piatok: Prvý piatok v mesiaci – k úcte Božského Srdca Ježišovho 

Nedeľa:     ŠIESTA 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         

Piatok    6.45               12.00 - seniori                18.30         

Sobota       7.00                                    17.00       19.00 - seniori 
 

Nedeľa 

9.5.2021 

doobeda       7.00 - seniori            9.00             11.00 – PRE DETI 

poobede     13.00 - seniori          14.30             16.30               18.30 

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA 

PRED 1. PIATKOM  

PONDELOK - UTOROK  17.00 – 18.00 

 STREDA – PIATOK 16.00 – 18.00 
 

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

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

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

uprednostnili rodiny s deťmi.  
2. V mesiaci máj pozývame modlitbové spoločenstvá i rodiny vo farnosti modliť sa na spoločný úmysel 

za prvoprijímajúce deti a ich rodiny. Svätý Otec František nás pozýva modliť sa za skončenie pandémie. 

3. Májové pobožnosti – Loretánske litánie budú bývať po sv. omšiach. 

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

obetujme za rehoľné povolania.  

5. Piatok  - bude 10. STRETNUTIE BIRMOVANCOV – ešte online formou cez Zoom o 18:30. 

6. V kostole môže byť maximálny počet veriacich s prepočtom 1 osoba na 15 m2, rešpektujte preto 

službu vo vchode. 

7. Stále je možnosť rezervácie účasti  na nedeľných sv. omšiach (okrem omší vyhradených pre 

seniorov) a o 17:00 v sobotu, takisto v pracovné dni na večernej sv. omši 18:30. Viac v ODKAZE 

NA REZERVÁCIE. 

8. Kostol CaM sa otvára 30 min. pred sv. omšami.  

9. Darca úmyslu sv. omše (prípadne rodina) má prednostné právo vojsť do kostola cez hlavný 

vchod. Treba sa ohlásiť u služby pri dverách. 

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

11. 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 
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