
 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 
farnosť Poprad - Juh 

Námestie sv. Cyrila a sv. Metoda 4388/59, 058 01 POPRAD 
tel.: 0950 277 199    www.rkcpopradjuh.sk    e-mail: farnost@rkcpopradjuh.sk 

 

KVETNÁ NEDEĽA (28.3.2021) 
 

 

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

Bohoslužby vo Veľkom týždni v Kostole sv. Cyrila a Metoda 
prenášané cez kanál YouTube našej farnosti 

https://www.youtube.com/channel/UCrgPcF0JIZkSFEJ2-0hkXjw 
 

KVETNÁ NEDEĽA sv. omša     9:00 

UTOROK sv. omša   19:30 

ZELENÝ ŠTVRTOK sv. omša   18:00 

VEĽKÝ PIATOK obrady      17:00 

vystavenie Sviatosti do 18:45 

krížová cesta   18:45 

BIELA SOBOTA veľkonočná vigília   19:30 
 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

4.4.2021 
slávnostná sv. omša  9:00 

 

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

1. Na facebookovej stránke @rkcpopradjuh  bude okrem hore spomenutého programu vysielané 

ZELENÝ ŠTVRTOK bdenie v Getsemanskej záhrade 21:00 – 22:00 
VEĽKÝ PIATOK ranné chvály     8:00 
BIELA SOBOTA ranné chvály a fatimská pobožnosť    8:00 

vystavená Sviatosť do 10:00 

pokračovanie poklony a vešpery 15:00 – 16:30 
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA   Cesta svetla 20:30 

  

2. Na našej webstránke nájdete texty k LITURGII DOMÁCEJ CIRKVI na túto nedeľu (28. mar.) a 

tiež odkaz na KATECHÉZU pre DETI (na YouTube). Na hornej lište je odkaz ROK SV. 

JOZEFA, kde sú viaceré podnety, odpustky a pokračuje Marcová pobožnosť k sv. Jozefovi. 

Našim lektorom ďakujeme za nahrávky zamyslení na jednotlivé dni. 

3. Piatok - je deň pokánia v celej Cirkvi. Všetkých od 14 rokov zaväzuje príkaz zdržiavania sa 

mäsa. Príkaz prísneho pôstu (iba raz sa dosýta najesť a dvakrát slabo) zaväzuje od 18 do 60 r. 

- sa začína Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu (v kostole CaM vysielané po 

obradoch). 

4. Kostol CaM ostáva týždni otvorený iba na súkromnú modlitbu:  

len PONDELOK - STREDA v čase od 14:00 do 17:00. K NÁVŠTEVE KOSTOLA CaM JE 

POTREBNÝ U VŠETKÝCH! TÝŽDŇOVÝ NEGATÍVNY TEST ALEBO INÉ POTVRDENIE 

PODĽA NARIADENIA VLÁDY SR.  

5. Od 15.3.2021 je potrebné používať všade v interiéri (teda aj v kostole) respirátor FFP2! 

6. Kancelária je tiež zatvorená, súrne záležitosti vybavíte cez telefón 0950 277 199. 

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

8. Ukončili sme potravinovú zbierku. Chceme sa vám poďakovať za 36 rodín, ktoré budú 

obdarované potravinami zakúpenými z vašich finančných darov, ktoré ste väčšinou poslali na účet 

farnosti a niektorí odovzdali v kostole CaM. Spolu to bolo 1.160,- €.   

mailto:farnost@rkcpopradjuh.sk
https://www.youtube.com/channel/UCrgPcF0JIZkSFEJ2-0hkXjw
https://drive.google.com/drive/folders/1-4r-iepdD6is0dgcB-zkAbkyyuuJqvqd?usp=sharing


9. Spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš bude sláviť Veľkonočné trojdnie  

v Konkatedrále v Poprade, a to v týchto časoch: Zelený štvrtok – 17:00.,  Veľký piatok – 15:00 a 

Biela sobota (Veľkonočná vigília) – 19:30. Tieto prenosy bude možné sledovať na YouTube kanáli 

"Rímskokatolícka farnosť Poprad" 

 (https://www.youtube.com/channel/UCZFYsUznBvbSqpq_Wn2Gyww) alebo na FB stránke 

farnosti Poprad. 

10. Oznam pre rodičov budúcich prváčikov: Spojená škola sv. Jána Pavla II. v Poprade pozýva za 

zápis do 1. ročníka , ktorý sa uskutoční 6.- 8. apríla 2021, a to buď iba prostredníctvom 

zákonného zástupcu bez dieťaťa alebo elektronicky. Bližšie informácie (čas, presné pokyny...) 

nájdete na v odkaze Zápis do 1. ročníka alebo priamo na webstránke školy http://www.scspp.sk/ 

alebo facebooku.  

11. Od minulej nedele beží zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým 

utečencom. Pre pandémiu a preto, že nie sú verejné bohoslužby, je možné zbierku podporiť darom 

na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097.Výnos zo zbierky 

bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho Východu. 

https://www.youtube.com/channel/UCZFYsUznBvbSqpq_Wn2Gyww
https://cloud5b.edupage.org/cloud?z%3AYMFs5BCQFlhPB%2FsA%2Bevl8PGR5jJXBDzATVFi2adLrnIuF1F13kQfo9G29qNZN%2BsK
http://www.scspp.sk/

