
 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 

 
 

1. PÔSTNA NEDEĽA (1.3.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

 Streda: sv. Kazimíra, ľubovoľná spomienka 

 Piatok: Prvý piatok v mesiaci - k úcte Najsv. Ježišovho Srdca 

 Sobota: Prvá sobota v mesiaci - fatimská sobota 

 Nedeľa: 2. PÔSTNA NEDEĽA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 

Program bohoslužieb v týždni – Poprad – Juh 

Pondelok   6.45                                                         18.30 

Utorok  6.45                                                         18.30 

Streda  6.45                                                         18.30 

Štvrtok  6.45                                                         18.30 
Piatok  6.45                                                         18.30 – pre mládež 

Sobota  7.00                                                         17.00 
 

       
 

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA 

PRED 1. PIATKOM 

PONDELOK – ŠTVRTOK od 18.00 

 

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

spoločný úmysel: za birmovancov a ich rodiny. Aj ruženec pred sv. omšami obetujme za nich. 

2. Dnes -  bude krížová cesta v kostole CaM o 15.00 hod.. 

-  pozývame DETI na tvorivé dielne a hry od 15.30 do 18.00 hod. pod kostolom CaM. 

- sa v našich kostoloch koná jarná zbierka na charitu. Vopred vám ďakujeme za 

núdznych ľudí, ktorým tak pomôžeme. 

3. Pondelok  -  po večernej sv. omši prosíme ešte o pomoc pri upratovaní kostola a v sobotu 

o 13.00 hod. 

4. Streda, piatok a sobota sú jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť 

zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Sv.omše s formulárom za dar lásky budeme mať v piatok.  

5. Streda   - CELODENNÚ ADORÁCIU SVIATOSTI OLTÁRNEJ obetujme za kňazské povolania. 

- aj túto stredu po večernej sv. omši pred Eucharistiou uvažujeme nad biblickými 

textami nasledujúcej nedele, ktoré nám priblíži hosť- teraz P.Peter Slebodník, CSsR. Potom od 

20.30 pokračujeme v čítaní Evanjelia podľa Jána. Adorácia bude trvať do 21.30 hod., kedy 

bude ukončená požehnaním. 

6. Piatok - krížová cesta začína o 17.45 – predmodlieva sa mládež.  

7. Budúca nedeľa - bude STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ A ICH RODIČOV 

a začne krížovou cestou v kostole CaM o 15.00 hod. 

8. Sv. omše v nemocničnej kaplnke o 15.45 hod. od 21.2.2020 do odvolania nie sú kvôli chrípke. 

9. Utorok 10.3. na sv. omši o 18.30 hod. začne STRETNUTIE RODIČOV BIRMOVANCOV  

z Juhu. Prosíme o účasť všetkých rodičov. 

Nedeľa  8.3.2020  7.00                  9.00                  11.00 – pre deti 

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com


10. Cirkevná základná škola sv. Jána Pavla II. v Poprade pozýva  budúcich prváčikov s rodičmi na 

Deň otvorených dverí, ktorý bude vo štvrtok 12. 3. 2020 od 15.30 hod. Deti aj rodičia spoznajú 

školu, zažijú rôzne hry a stretnú známe rozprávkové bytosti. Plagátiky so žetónom na jazdu na 

poníkovi sú vzadu na stolíku. Zápis na školu bude od 6. 4. 2020. Presné informácie o zápise sú na 

webovej stránke školy. 

11. Ďakujeme za deti a ich rodičov našim dobrovoľníkom za karneval, ktorý zorganizovali  

predminulú nedeľu. 

12. Na stolíku vzadu sú tlačivá na darovanie 2% z už zaplatených daní. Aj takouto formou 

podporujeme cirkevné inštitúcie. Inak sú tieto 2% rozdelené pre všetkých žiadateľov a idú aj na 

nemorálne ciele. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

NEDEĽA 10.00 

 
 

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

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón (na Juhu) 
 

Utorok ----- 

Streda 8.00 

Piatok    8.00   

NEDEĽA 8.00 

 

 

 
 


