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11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (14.6.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Piatok:  NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť 

Sobota: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka 

Nedeľa: 12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Program bohoslužieb v týždni – Poprad – Juh 

Pondelok     6.45         12.00 - seniori                 18.30 

Utorok    6.45         12.00 - seniori                 18.30 

Streda    6.45         12.00 - seniori                 18.30 

Štvrtok    6.45         12.00 - seniori                 18.30 

Piatok    6.45         12.00 - seniori                 18.30 

Sobota     7.00         12.00 - seniori                 17.00 
 

       

1. SVIATOSŤ ZMIERENIA sa vysluhuje v pracovné dni v čase od 17.00 do 18.00 hod. vo 

vestibule kostola.  

2. Streda   - máme CELODENNÚ ADORÁCIU SVIATOSTI OLTÁRNEJ v čase: 8.00 – 11.00 

a poobede 13.00!! – 17.30. Obetujme poklonu znovu za nových diakonov a novokňazov.  

3. Štvrtok  - o 15.00 sa uskutoční na Spišskej Kapitule diakonská vysviacka Mareka Gavaliera  

z Popradu. Autobus na diakonskú vysviacku sa z dôvodu nízkeho počtu účastníkov ruší. 

Odporúčame ísť na slávnosť vlastnými autami. 

4. Piatok - pri poklone na záver sv. omše môžeme získať úplné odpustky, pri zachovaní 

obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca).  

5. Kancelária je už otvorená podľa pôvodných úradných hodín. 

6. Kostol sa otvára 30 minút pred sv. omšou. Povinnosť šachovnicového sedenia počas bohoslužieb 

sa mení (od 10.6.) na odporúčanie. Rúška sú ešte povinné. 

7. Od pondelka 15. 6. 2020 v nemocničnej kaplnke v Nemocnici Poprad a.s. budú sv. omše, ako 

bolo zvykom. Od pondelka do piatku o 15.45 hod. a v nedeľu tiež o 15.45 hod.  

8. Pán kaplán Michal Janiga je od 1. júla 2020 menovaný za vicerektora Kňazského seminára 

na Spišskej Kapitule, preto sa končí jeho dvojročná služba v našej novej farnosti. Poďakujeme sa 

mu za službu a rozlúčime sa s ním pri doobedňajších sv. omšiach v nedeľu 28.6. Na jeho miesto 

príde nový kaplán. 

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

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

NEDEĽA 10.00 

 

 

Sv. omše sú plánované vonku. 

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

 

Nedeľa  21.6.2020 

 doobeda         7.00 - seniori               9.00              11.00 – pre deti 

 poobede       14.30                            16.30                

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com


Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón 
  

  

 
 

Odpustovú sv. omšu v piatok celebruje kaplán Michal Janiga. 

Streda      8.00                

Piatok         8.00                

NEDEĽA      8.00                 


