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NEDEĽA KRSTU KRISTA PÁNA (10.1.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 

Streda: sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka 

Sobota: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 

Nedeľa: 2. 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 

- taktiež ponúkame na prezretie katechézu pre deti 

2. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 

účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. 

3. Na našej webstránke sú texty na domácu liturgiu na túto nedeľu 10. januára.  

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

5. Kostol CaM bude v tomto 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!! 
6. Piatok  - bude 5. STRETNUTIE BIRMOVANCOV – online formou (zoom) o 18:30 hod. 

7. Úmysly svätých omší budú odslúžené kňazmi v deň, ako boli dohodnuté.  

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

9. Spišská katolícka charita, ako zriaďovateľ Materskej školy sv. Gianny Berettovej Mollovej 

vo Svite, vyhlásila výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky MŠ. Uzávierka 

prihlášok do výberového konania je 18.1.2021. Podrobnejšie informácie a podmienky 

uchádzačov, ktorí majú záujem prihlásiť sa do výberového konania sú zverejnené na webovej 

stránke Spišskej katolíckej charity www.caritas.sk v kolónke Práca a dobrovoľníctvo/Ponuka 

práce/Link https://caritas.sk/riaditel-ka-materskej-skoly-sv-gianny-berettovej-mollovej-vo-

svite/ 

10. 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. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nedeľa  

17.1.2021 

                

                     9:00 - vysielaná                 
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