
 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 

 

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE (30.5.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
Pondelok: sv. Justína, mučeníka, spomienka 

Streda: sv. Marcelína a Petra, mučeníkov, ľubovoľná spomienka 

Štvrtok: NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť – prikázaný sviatok  

Piatok: Prvý piatok – k úcte Božského Srdca Ježišovho 

Sobota: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka 

  Prvá sobota – fatimská pobožnosť k Panne Márii 

Nedeľa:     10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

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

    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         16:30 - oltáriky        18:30       

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

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

Nedeľa 

6.6.2021 

doobeda      7:00 - seniori       8:30  - BIRMOVKA      10:30 - BIRMOVKA   

poobede              14:30                          16:30                         18:30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. V kostole od pondelka 31.5. môže byť obsadených 25% miest na sedenie a 50 ľudí na státie. 

Stačí mať rúško. 

2. V mesiaci jún pozývame modlitbové spoločenstvá i rodiny modliť sa na spoločný úmysel za 

požehnanie letných táborov.  

3. Organizujeme pobytový TÁBOR PRE DETI od 5.7. do 9.7. v Ústi na Orave. Prihlášky sú na 

našej webstránke. 

4. Streda   - máme CELODENNÚ ADORÁCIU v čase: 7:15 – 11:00 a poobede 12:30 – 17:30. 

Obetujme ju za birmovancov.  

5. Streda  - 2.6.2021 bude STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH v kostole 

CaM. 19:30 pre školy: Tatarku, Dostojevského a Tajovského a 20:00 pre školy: Jarná, Letná 

a Spojená škola sv. Jána Pavla II. Budeme už poznať farbu okresu platnú cez slávnosť 1. SP 

(12. - 13.6.), a tým aj platné predpisy. Rodičia dostanú konečné organizačné pokyny a vyzbiera 

sa aj príspevok. 

6. Štvrtok – sa nespovedá (iba birmovancov). Oltáriky budú na sv. omši o 16:30. Dievčatá 

pripravte si lupienky.  

7. SPOVEDANIE BIRMOVANCOV – STREDA – skupiny s nepárnym číslom - 14:00 – 15:30 

                                                               ŠTVRTOK -- skupiny s párnym číslom - 14:00 – 15:30 

Rodiny birmovancov a birmovní rodičia využite podvečerné termíny (viď. vyššie v tabuľke). 

8. NÁCVIKY NA BIRMOVKU - ŠTVRTOK – skupiny s nepárnym číslom – po sv. omši 18:30 

                                                    PIATOK -- skupiny s párnym číslom – po sv. omši 18:30 

SVIATOSŤ ZMIERENIA  PONDELOK A UTOROK  17.00 – 18.00 

PRED 1. PIATKOM A BIRMOVKOU STREDA A PIATOK 16.00 – 18.00 

mailto:farnost@rkcpopradjuh.sk


9. Ešte bude možné rezervovať účasť na sv. omšiach: vo štvrtok (Božie Telo) o 16:30 a 18:30  

a na večernej sv. omši v Prvý piatok 18:30 a tiež v sobotu o 17:00 a v nedeľu na poobedných 

sv. omšiach. Viac v ODKAZE NA REZERVÁCIE. 

10. Budúca nedeľa – bude vysluhovanie SVIATOSTI BIRMOVANIA na sv. omšiach 8:30 

(skupiny s nepárnym číslom) a 10:30 (skupiny s párnym číslom). Do kostola sa dostanú iba 

z rodín birmovancov (birmovanec, birmovný rodič a plus 3). Prosíme vás preto, aby ste využili 

sv. omše v nedeľu poobede s možnosťou už väčšej účasti.  

11. Sv. omše s vysluhovaním birmovania chceme streamovať z kostola CaM na kanáli YouTube 

našej farnosti. 

12. Pozývame všetky deti, ktoré chcú rozvíjať svoj talent na zápis do Základnej umeleckej školy 

sv. Jána Pavla II., ktorý sa uskutoční v dňoch od 24. mája do 4. júna v čase od 14:00 do 

17:00 v budove cirkevnej školy. Na výber je hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický 

odbor. Tešíme sa na všetkých, ktorí prídu. Môžete si pozrieť VIDEOPOZVÁNKU. 

13. Na KBS sa obrátila Únia miest Slovenska so žiadosťou o pomoc pri sčítaní tých obyvateľov, 

ktorí nestihli elektronické sčítanie (približne 10 % ľudí). Preto povzbudzujú tých, ktorí sa  

v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov,  

a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to 

dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené mestským úradom, a tam sa sčítať (čo 

je najlepšie). Alebo možno zavolať na mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný 

asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste 

nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom 

asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie 

údajov sčítania je užitočné pre naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna 

sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme! 

14. V ostatných týždňoch niektoré slovenské denníky priniesli články o Božom sluhovi biskupovi 

Jánovi Vojtaššákovi. Teší nás záujem o jeho osobu, ale sme sklamaní zo spôsobu, ako sa jeho 

osoba prezentuje. Autori sa snažia presvedčiť o bezdôvodnosti pokračovať v procese jeho 

blahorečenia. Prinášame vám list spišského diecézneho administrátora a postulátora kauzy 

blahorečenia "Za víťazstvo pravdy a objektivity", ktorý je reakciou na spomínané články. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

ŠTVRTOK – Božie Telo 17:00 

NEDEĽA 10:00 

 

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

 

https://rkcpopradjuh.reenio.sk/sk/
https://www.youtube.com/channel/UCrgPcF0JIZkSFEJ2-0hkXjw
https://www.youtube.com/channel/UCrgPcF0JIZkSFEJ2-0hkXjw
https://www.youtube.com/watch?v=u2H7nk8-5cQ
https://drive.google.com/file/d/1EU2bJRTz8QMiYF8GAjwRRyAo6Mi_JL4D/view?usp=sharing

