
 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 

 

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO (23.5.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
Pondelok:  Svätodušný pondelok 

Streda: sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka 

Štvrtok: SVIATOK NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO 

            A VEČNÉHO KŇAZA 

Sobota: sv. Pavla VI., pápeža, ľubovoľná spomienka 

Nedeľa:     NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 

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

    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       

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

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

Nedeľa 

30.5.2021 

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  - sv. omša v túto Turíčnu nedeľu 23.5.2021 o 9.00 hod. v Kostole CaM bude prenášaná 

cez TV Poprad. Vás, ktorí sa v tomto čase nemôžete dostaviť na sv. omšu z kapacitných dôvodov, 

pozývame sa takto duchovne spojiť.) 

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

– 17:30. Adoráciu obetujme za prvoprijímajúce deti a ich rodiny.  

5. Streda - 26.5. po večernej sv. omši je o 19:30 STRETNUTIE RODIČOV BIRMOVANCOV 

v kostole CaM. Budeme už poznať farbu okresu platnú cez birmovku 6.6.2021, a tým aj platné 

predpisy. Vyzbiera sa aj príspevok. Aby sme sa pomestili do kostola, na stretnutie príďte iba 1 

rodič a bez detí. 

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. Zbierka na katolícke masmédiá z minulej nedele v Kostole CaM činila 437,22 €. Pán Boh zaplať! 
9. V stredu - 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.  

mailto:farnost@rkcpopradjuh.sk
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10. Pozývame všetky deti, ktoré chcú rozvíjať svoj talent, venovať sa zmysluplnej činnosti a kvalitne 

využívať voľný čas, 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. 

11.  Cirkevná škola hľadá upratovačku zatiaľ na polovičný úväzok. Prosíme záujemcov doručiť 

žiadosť do školy na sekretariát osobne alebo poštou do stredy  26.5.2021. Nástup od 1.6.2021. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

NEDEĽA 10.00 

 

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

2. Zbierka na katolícke masmédiá z minulej nedele činila na Kvetnici 50,- €. Pán Boh zaplať! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u2H7nk8-5cQ

