
 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. ADVENTNÁ NEDEĽA (29.11.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Pondelok: SV. ONDREJA, APOŠTOLA, sviatok 

Štvrtok: sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka 

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

   Prvý piatok v mesiaci - k úcte Najsv. Ježišovho Srdca 

 Sobota: Panny Márie, fatimská sobota 

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

Program bohoslužieb v týždni – Poprad – Juh 

Pondelok          6.15 - roráty               12.00 - seniori            18.30 

Utorok         6.45                             12.00 - seniori            18.30 
Streda         6.15 - roráty               12.00 - seniori            18.30                                                                                     

Štvrtok         6.45                             12.00 - seniori            18.30                                                                                                                                  

Piatok     6.15 – roráty DETI       12.00 - seniori            18.30 – PRE MLÁDEŽ                                                                               

Sobota         7.00                 12.00 - seniori           17.00        
 
       

 

 

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA 

PRED 1. PIATKOM  

PONDELOK - UTOROK  17.00 – 18.00 

 STREDA – PIATOK 16.00 – 18.00 

 

1. K chorým tohto týždňa nejdeme, nakoľko sa nezlepšuje epidemiologická situácia. 

2. Kto si chcete dať požehnať svoj adventný veniec (resp. adventné sviece), treba ho doniesť na sv. 

omšu dnes tu pred oltár. 

3. Dnes - je jesenná zbierka na charitu, zbiera sa spolu so zvončekom na konci sv. omše. Kto 

chcete priamo podporiť Charitný dom pre kňazov na Sp. Kapitule, na stolíku nájdete šeky. Pán 

Boh zaplať všetkým darcom! 

4. Streda   - máme POKLONU EUCHARISTII od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 17:30. Obetujme 

adoráciu tento týždeň za misionárske povolania. 

5. Piatok - (a ďalšie piatky do 18. decembra) sme, veriaci medzi 18. a 60. rokom života, pozvaní 

k prísnemu pôstu za odvrátenie pandémie. 

6. V nedele v týchto časoch obmedzeného počtu na sv. omšiach je v kostole CaM pridaná sv. omša 

18:30, na ktorej je malá účasť. Využite túto možnosť.  

7. Na našej webstránke je text na domácu liturgiu pri adventnom venci, ktorú pripravil biblista 

prof. František Trstenský. 

8. Beží Potravinová zbierka pre rodiny v núdzi tu na Juhu. Zbierka bude trvať do 5.12. (sobota). 

Potraviny, prosíme, noste po sv. omšiach pod kostol cez vchod do suterénu! 
9. Na stolíku je knižka s aktivitou pre deti na každý deň v Advente – Naplnil sa čas. Akciová cena je 

2,- €. Pre dospelých je tam Adventný denník so zamysleniami na každý deň, cena 5,- €. 

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

Nedeľa  

6.12.2020 

doobeda       7.00 - seniori           9.00             11.00 – PRE DETI 

poobede                           14.30             18.30 

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com


NEDEĽA KRISTA KRÁĽA (29.11.2020) 
 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

NEDEĽA  10.00 

 

1. Sv. omše v nedele sú odteraz limitované počtom 20 účastníkov (50% miest IBA na sedenie). 

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

 
 

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón 
  

 
 
 

 

1. Sv. omše v kaplnke sú nateraz limitované počtom 50% účastníkov a len pre obyvateľov 

penziónu!  

Utorok !! 8.00 

Piatok   8.00 

NEDEĽA 8.00 


