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7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (16.5.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
Utorok: sv. Jána I. pápeža a mučeníka,  ľubovoľná spomienka 

Štvrtok: sv. Bernardína Sienského, kňaza, ľubovoľná spomienka 

Piatok: sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, ľubov. spomienka 

Sobota: sv. Rita z Kassie, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka 

Nedeľa:     ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO  

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

    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      19:30 - BIRMOVANCI 

Piatok    6:45                12:00 - seniori               18:30      19:30 - BIRMOVANCI 

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

Nedeľa 

23.5.2021 

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.  

2. 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.  

3. Dnes  - je zbierka na katolícke masmédiá, zbiera sa  spolu so zvončekom.  

- pozývame na podujatie Deň rodiny z Košíc pre celé Slovensko v TV Lux - 10:00 sv. 

omša a 14:00 moderovaný program. Tento MEDZINÁRODNÝ DEŇ RODINY je tohto roku 

s témou Otec na blízku. Viac na stránke Den rodiny.sk 

4. Streda, piatok a sobota sú letné kántrové dni (dni modlitieb a pôstu). Záväzný je jeden deň. 

Obsahom týchto dní sú prosby za jednotu kresťanov a duchovné povolania. Preto v stredu budeme 

mať sv. omše s formulárom za povolania na kňazstvo. 

5. Streda   - máme CELODENNÚ POKLONU EUCHARISTII v čase: 7:15 – 11:00 a poobede 12:30 

– 17:30. Adoráciu obetujme za kňazské povolania (v rámci kántrových dní). 

6. Účasť na nedeľných sv. omšiach a na večernej sv. omši v týždni 18:30, resp. o 17:00 v sobotu je 

možné rezervovať. Viac v ODKAZE NA REZERVÁCIE. 

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

vchod. Treba sa ohlásiť u služby pri dverách.) 
8. V stredu 26.5.2021 bude po sv. omši o 19:30 stretnutie rodičov birmovancov. Budeme už poznať 

farbu okresu platnú cez birmovku 6.6.2021, a tým aj platné predpisy. Vyzbiera sa aj príspevok.  
 

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

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

NEDEĽA 10.00 

 

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

mailto:farnost@rkcpopradjuh.sk
https://denrodiny.sk/celoslovensky-den-rodiny-2021-z-kosic-v-priamom-prenose-tv-lux/
https://denrodiny.sk/o-dni-rodiny/
https://rkcpopradjuh.reenio.sk/sk/

