
 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

farnosť Poprad 
Hviezdoslavova 348/33, 058 01 Poprad 

tel.: 052/ 7780 664   e-mail: kancelaria@rkcpoprad.sk 

 Na Zelený štvrtok bude o 9.00 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule omša svätenia olejov. Omša Pánovej 

večere bude o 18.00 hod. v oboch kostoloch, v konkatedrále bude od 20.00 do 24.00  bdenie. 

 Na Veľký piatok Cirkev podľa pradávnej tradície neslávi Eucharistiu, pretože nekrvavú obetu sv. omše nahrádza 

krvavá obeta Ježiša Krista. Ráno o 7.00 hod. budú v konkatedrále Lamentácie spojené s liturgiou hodín. Krížové 

cesty budú v Kvetnici s výstupom na vrch Krížová o 9.00 (začínať budeme pred Kostolom sv. Heleny), v Kostole 

sv. Cyrila a Metoda o 10.00 a v konkatedrále večer o 20.00 hod. Obrady budú v oboch kostoloch o 15.00. Po 

obradoch Veľkého piatku bude v obidvoch kostoloch vystavená Sviatosť oltárna v Božom hrobe do 22.00 hod. V 

tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. 

 Na Bielu sobotu sme všetci pozvaní k modlitbe Lamentácii spojených s Liturgiou hodín, ktoré budú o 7.00 v 

konkatedrále. Po nich bude vystavená Sviatosť oltárna v Božom hrobe do večerných obradov. V Kostole sv. 

Cyrila a Metoda bude sviatosť vystavená od 7.30 do večerných obradov. Na obrady Veľkonočnej vigílie si 

prineste sviece! Obrady v oboch kostoloch začnú o 19.30 hod. 

 Svätenie jedál na Veľkonočnú nedeľu bude takto: v konkatedrále o 6.00 hod.; v Kostole sv. Cyrila a Metoda 

o 6.30 hod.; v Kostole sv. Egídia o 6.45 hod.; v Kostole sv. Heleny po sv. omši. 

 Na Veľkonočnú nedeľu budú v konkatedrále o 17.45 slávnostné vešpery. Okrem toho bude vo všetkých našich 

kostoloch zbierka na opravu fary. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. 

 Zápis žiakov do 1. ročníka základnej cirkevnej školy sa uskutoční 3. – 6. apríla 2018 od 9.00 do 17.00 hod. v 

budove školy. Povzbudzujeme rodičov k tomuto zápisu svojich detí. 

 Ďakujeme všetkým, ktorí  prispeli na Veľkonočnú potravinovú zbierku pre rodiny v hmotnej núdzi. Pomohli sme 

45 rodinám.Hodnota celej zbierky bola 4 670€.  Za vaše milodary Vám Pán Boh zaplať. 

 Celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom činila za celú farnosť 

2326,70€. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.  

 Vyšlo nové číslo časopisu Brána. Cena jedného výtlačku je 50 centov. V aktuálnom čísle nájdete okrem iného aj 

program bohoslužieb a spovedania na Veľkonočné sviatky. 

 Pozývame rodičov a prvoprijímajúce deti na farskú púť do Krakova, ktorá sa uskutoční 21.4.2018. Zapísať sa 

môžete v sakristiách Kostola sv. Cyrila a Metoda a v konkatedrále po sv. omšiach, najneskôr do 13.4.2018 

(piatok). Na púť môžu ísť aj starší a mladší súrodenci. Cena púte je 10eur na osobu. Poplatok sa bude vyberať pri 

prihlásení. Pre deti je potrebné, aby mali pas. 

 V tomto týždni vysluhujeme sviatosť zmierenia pred Veľkou nocou: 

 
 

Konkatedrála 

 

Kostol sv. Cyrila a 

Metoda 

pondelok26.3. 
od 9.00 do 12.00 

od 14.00 do 16.30 
od 19.00 do 20.00 

utorok27.3. 
od 9.00 do 12.00 

od 13.30 do 16.30 
od 18.30 do 20.00 

 

V stredu už sviatosť zmierenia nevysluhujeme! 


