
 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 

 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (4.4.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Pondelok:       Veľkonočný pondelok 

Utorok - Sobota: dni vo Veľkonočnej oktáve 

Nedeľa:           DRUHÁ VEĽKONOČNÁ - Nedeľa Božieho milosrdenstva  
 

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

Bohoslužby v Kostole sv. Cyrila a Metoda prenášané cez kanál 

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

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA   slávnostná sv. omša    9:00 

VEĽKONOČNÝ 

PONDELOK  

 

sv. omša     9:00 

UTOROK sv. omša   19:30 

STREDA ADORÁCIA   17:00 – 18:00 

ŠTVRTOK sv. omša   19:30 
 

 

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

11.4.2021 
sv. omša  9:00 

 

 

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

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

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA   CESTA SVETLA a Deviatnik   20:30 
PIATOK Deviatnik k B. Milosrdenstvu    17:00 
SOBOTA Deviatnik k B. Milosrdenstvu    17:00 

  

     V ostatné dni v týždni Deviatnik bude na konci sv. omší, resp. v STREDU pri ADORÁCII, ktorú 

obetujeme za tých, ktorí nám pomáhali pri obradoch Trojdnia.   

2. V mesiaci apríl pozývame modlitbové spoločenstvá i rodiny vo farnosti modliť sa na spoločný 

úmysel za birmovancov i už pobirmovaných mladých ľudí. 

3. Na našej webstránke nájdete odkaz na KATECHÉZU pre DETI (na YouTube) k Veľkej noci. 

4. Kostol CaM bude otvorený iba na súkromnú modlitbu v tomto týždni takto: UTOROK, 

ŠTVRTOK a PIATOK v čase od 14:00 do 17:00;  STREDA a SOBOTA 14:00 - 16:00!! 

5. Sv. spoveď a sv. prijímanie sa vysluhuje v čase ako je poobede otvorený kostol, a to v zmysle 

usmernenia hlavného hygienika stále na požiadanie, nemôže sa hromadne (treba sa dohodnúť 

telefonicky 0950 277 199  v čase od 9:00 do 10:00). Do kostola nesmie prísť osoba, ktorá  

•  má príznaky akútnej infekcie (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, iné), 

•  bola v kontakte s osobou COVID-19 pozitívnou (v období kratšom ako 14 dní), 

•  jej bola nariadená samoizolácia príslušným všeobecným lekárom alebo hygienikom RÚVZ a ešte 

pretrváva, 

•  jej bola nariadená karanténa príslušným všeobecným lekárom a ešte pretrváva, 

•  je liečená alebo v izolácii pre COVID-19 v domácnosti alebo z dôvodu izolácie pre príchod inej 

osoby zo zahraničia v priebehu posledných 14 dní. 

 

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

mailto:farnost@rkcpopradjuh.sk
https://www.youtube.com/channel/UCrgPcF0JIZkSFEJ2-0hkXjw
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210331061


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

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 

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

facebooku.  

8. Chceme sa aj za vás všetkých úprimne poďakovať tým, ktorí sa zapojili do príprav a priebehu 

veľkonočného trojdnia: p. kaplánom, technikom za prenosy, spevákom pašií a miništrantom, našim 

lektorom za nahrávky zamyslení veľkopiatkovej krížovej cesty a tiež estetickému tímu za krásnu 

výzdobu kostola a Božieho hrobu. Úprimné Pán Boh zaplať! 

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

