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6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (9.5.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
Utorok: bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka  

Streda: sv. Pankráca, mučeníka, ľubovoľná spomienka 

Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť – prikázaný sviatok 

Piatok: SV.  MATEJA, APOŠTOLA, sviatok 

Nedeľa:     SIEDMA 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 - rezerv.       9:00       12:00 - seniori       16:30 - rezerv.     18:30 - rezerv. 

Piatok    6:45                            12:00 - seniori                         18:30 

Sobota    7:00                                                           17:00         19:00 - seniori 
 

Nedeľa 

16.5.2021 

doobeda       7:00 - seniori            9:00             11:00 – PRE DETI 

poobede     13:00 - seniori          14:30             16:30               18:30 
 

 

 

 

1. SVIATOSŤ ZMIERENIA – sa v kostole CaM vysluhuje v pracovné dni od 17:00 do 18:00 

a stále ako doteraz pol hodiny pred rannou a obedňajšou  sv. omšou. Vo štvrtok je prikázaný 

sviatok. V tento deň sa nespovedá. 

2. Dnes - je Deň matiek, blahoželáme a modlíme sa za naše mamy. 

3. V 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.  

4. Pondelok, utorok a streda sú prosebné (krížové) dni, kedy sa modlíme za úrodu. Záväzný je 

jeden deň, my budeme mať modlitby a sv. omše za požehnanie úrody v pondelok. 

5. Štvrtok - máme CELODENNÚ POKLONU EUCHARISTII (v rámci diecézy) od 10:00 do 11:45 

a od 13:00 do 16:15. Adoráciu obetujme za našu spišskú diecézu a budúceho diecézneho biskupa.  

- večer o 20.00 bude v konkatedrále modlitba pred Sviatosťou oltárnou, ktorá sa bude 

vysielať aj na YouTube kanáli. Tieto modlitby s názvom Slovensko na kolenách budú bývať 

pravidelne každý druhý štvrtok v mesiaci o 20.00. Pre rezerváciu miesta v konkatedrále sa 

môžete prihlásiť cez webstránku farnosti Poprad – mesto.  

6. Piatok - bude 11. STRETNUTIE BIRMOVANCOV – ešte online formou cez Zoom o 18:30. 

7. Sobota - 15. mája je MEDZINÁRODNÝ DEŇ RODINY s témou Otec na blízku. Viac na stránke 

Den rodiny.sk 

8. Budúca nedeľa - bude zbierka na katolícke masmédiá spolu so zvončekom. 

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

preto službu vo vchode. Ďakujeme im za ich pomoc.  

10. Okrem účasti na nedeľných sv. omšiach a na večernej sv. omši v týždni 18:30 je možná 

rezervácia aj na sviatok NANEBOVSTÚPENIA PÁNA,  a to 6:45, 16:30 a 18:30 Viac  

v ODKAZE NA REZERVÁCIE. 

mailto:farnost@rkcpopradjuh.sk
https://rkcpopradjuh.reenio.sk/sk/
https://rkcpopradjuh.reenio.sk/sk/
https://rkcpopradjuh.reenio.sk/sk/
https://denrodiny.sk/o-dni-rodiny/
https://rkcpopradjuh.reenio.sk/sk/


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

vchod. Treba sa ohlásiť u služby pri dverách.) 
12. Chceme sa poďakovať Mgr. Radke Horákovej za jej dlhoročnú službu organistky v našom 

kostole CaM. Bude hrať v inom kostole. Nech jej Pán Boh odmení jej čas a sily venované tejto 

službe.  
13. Zbierka na seminár činila v kostole CaM 1.096,12 €. Za bohoslovcov vám vyslovujeme Pán Boh 

zaplať! 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

NEDEĽA 10.00 

 

Sv. omša je plánovaná vonku. Aj tam treba zachovať rozostupy a mať rúško. 


