RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
farnosť Poprad
Hviezdoslavova 348/33, 058 01 Poprad
tel.: 052/778 06 64 e-mail: kancelaria@rkcpoprad.sk

LITURGICKÝ PREHĽAD
Február 2021

8. týždeň
1. PÔSTNA NEDEĽA
Pondelok

22.2. Katedry sv. Petra, apoštola

sviatok

Utorok

23.2. Utorok po 1. pôstnej nedeli

féria

Streda

24.2. Streda po 1. pôstnej nedeli

féria

Štvrtok

25.2. Štvrtok po 1. pôstnej nedeli

féria

Piatok

26.2. Piatok po 1. pôstnej nedeli

féria

Sobota

27.2. sv. Gregora z Nareku, opáta a učiteľa Cirkvi

ľub. spomienka

Nedeľa

28.2. 2. PÔSTNA NEDEĽA

slávnosť

•
•

Ponúkame vám na našej farskej stránke texty na Liturgiu domácej cirkvi. Liturgiu pripravil ThLic.
Róbert Neupauer. Je to príležitosť, aby sa rodina spolu aktívne modlila a posväcovala sa aj touto
formou.
V piatok aj v nedeľu večer o 20.00 vás v pôstnom období pozývame spoločne sa modliť krížovú
cestu, ktorú budeme vysielať na našom farskom kanáli.

•

Na našej farskej stránke nájdete aktivitu pre deti na pôstne obdobie.

•

Povzbudzujeme vás, aby ste sa prihlásili ku sčítaniu obyvateľstva, pri ktorom máme možnosť sa
prihlásiť aj ku našej viere. Tiaž vás prosíme, aby ste v tom pomohli aj vaším blízkym, ktorí nemajú
prístup na internet.

•

Sväté omše budú vysielané každý pondelok, stredu a piatok o 19.30 a každú nedeľu o 9.30. Modlitbu sv.
ruženca sa budeme modliť každý deň o 20.00 okrem piatku a nedele. V tomto čase vysielame pobožnosť
krížovej cesty.

•

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú vš ak obmedzené maximá lnym poč tom 6 ú č astnı́kov a
podmienené dodrž anı́m hygienický ch opatrenı́.

•

2% z dane môžete podporiť kňazsky seminár, UNITAS (zariadenie pre kňazov na dôchodku) a DKÚ
(Diecézny katechetický úrad). Na našej stránke nájdete bližšie informácie.

•

Pomôcť a podporiť služby Spišskej katolíckej charity budete môcť aj v ďalších dňoch a týždňoch po
prvej pôstnej nedeli. Služby charity môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy. Bližšie info nájdete na
našej stránke.

•

Kancelária farského úradu je počas lockdownu zatvorená. V prípade potreby volajte na tel. číslo
052/778 06 64 alebo napíšte email na kancelaria@rkcpoprad.sk

•

Úmysly sv. omší budú odslúžené kňazmi v deň, na ktorý boli zapísané.

•

Sviatosť zmierenia sa vysluhuje iba súkromne na požiadanie na tel. čísle 052/778 06 64.

