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        PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA (1.12.2019) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Utorok:  sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka 

 Streda: sv. Barbory, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka 

 Piatok: sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka  

Prvý piatok v mesiaci - k úcte Najsv. Ježišovho Srdca 

 Sobota: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 

 Nedeľa:  DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Program bohoslužieb v týždni – Poprad - Juh 

Pondelok   6.00 - roráty                                       18.30 

Utorok   6.45                                                     18.30 

Streda   6.00 - roráty                                       18.30 

Štvrtok   6.45                                                     18.30 

Piatok      6.00 – roráty s deťmi                        18.30 

Sobota     7.00                                                     17.00 
 

       
 
 

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA 

PRED 1. PIATKOM 

PONDELOK – ŠTVRTOK od 18.00 

 

1. V mesiaci december pozývame modlitbové spoločenstvá i jednotlivcov vo farnosti modliť sa na 

spoločný úmysel za rodiny v kríze a za rozvedených. Aj ruženec pred sv. omšami obetujme za nich. 

2. Dnes  - pozývame na STRETNUTIE DETI od 15.30 hod. do 18.00 hod. pod kostolom CaM. 

Deťom ponúkame popoludnie formou tvorivých dielní a hier. Tieto stretnutia budú bývať vždy 

v prvú a tretiu nedeľu v mesiaci. Zajtra pozývame osobitne aj tie deti, ktoré sa chcú zapojiť do 

jasličkovej pobožnosti. Zvlášť s menšími pozývame aj rodičov. 

- je zbierka na charitu. 

3. Od tohto týždňa budú počas Adventu ráno rorátne sv. omše o 6.00 hod., a to v pondelok, stredu 

a piatok. Tieto sv. omše sú za tmy, preto si prineste si so sebou aj lampáše, prípadne sviečky.  

V piatky budú roráty za účasti detí, s ktorými sa po sv. omši stretneme na spoločných raňajkách. 

Všetky deti srdečne pozývame. 

4. Duchovný správca nemocnice pozýva na rorátnu sv. omšu v utorky o 6.25 hod. do nemocničnej 

kaplnky. 

5. Streda  - máme CELODENNÚ POKLONU SVIATOSTI OLTÁRNEJ. Odloženie bude o 17.45 hod. 

Obetujme adoráciu tento deň za rehoľné povolania . 

- POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ po večernej sv. omši je ako stále do 20.00 hod.  

6. Piatok   - večerná sv. omša 18.30 hod. je PRE MLÁDEŽ. Pozývame všetkých mladých! 

7. K chorým tohto týždňa nepôjdeme, ale až pred sviatkami, a to v pondelok 16. 12. 2019. V 

sakristii zahláste chorých na vianočnú sv. spoveď. 

8. Budúca nedeľa – o 15.00 hod. bude pod kostolom STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ 

A ICH RODIČOV.  

Nedeľa 8.12.2019  7.00                    9.00                      11.00 – pre deti 

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com


9. Od tejto nedele pozývame rodiny našej farnosti prijať do svojho príbytku sochu Jezuliatka. 

Rodiny takto pozývame k spoločnej modlitbe počas Adventu. Dnes si Jezuliatko zoberie prvých 

desať rodín. V stredu ho opäť rodiny prinesú do kostola a ďalších desať rodín si ho vezme k sebe 

domov. Tie ho opäť v nedeľu prinesú do kostola a takto bude Jezuliatko putovať celý Advent. 

Vzadu na stolíku je hárok, kde sa môžu jednotlivé rodiny zapísať v termíne, ktorý im vyhovuje. 

10. K blížiacim sa vianočným sviatkom nechala naša farnosť vytlačiť vianočné pohľadnice 

s motívom z minuloročnej jasličkovej pobožnosti a s Jezuliatkom. Veríme, že poteší naše rodiny 

i vašich blízkych. Kúpou pohľadníc podporíte našu farnosť i aktivity, ktoré robíme 

a pripravujeme. Cena obojstrannej pohľadnice s detským motívom je 0,30 € a cena otváracej 

pohľadnice je 0,50 €. Ďakujeme za Vašu podporu.  

11. Potravinová zbierka beží ešte do stredy 4.12. 

12. Cirkevné gymnázium sv. Jána Pavla II. v Poprade srdečne pozýva žiakov 9. ročníka ZŠ aj ich 

rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 13.12. o 10.00 hod. v budove 

školy. Bližšie informácie sú na plagáte vzadu. 
    

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

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

NEDEĽA 10.00 

 

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

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón na Juhu 
 

Utorok 8.00 

Streda 8.00 

Piatok    8.00 

NEDEĽA 8.00 

 

 


