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12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (20.6.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Pondelok: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, ľubovoľ. spomienka 

Štvrtok:  NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť 

Sobota:  VÝROČIE POSVIACKY NÁŠHO FARSKÉHO KOSTOLA, slávnosť  

Nedeľa: 13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

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 

Sobota     7.00                                    17.00 
 

       

1. Dnes - je Deň otcov, blahoželáme a modlíme sa za vás. 

               -  je zbierka na novú faru a nutné opravy kostola. Vopred Pán Boh zaplať! Zbiera sa 

spolu so zvončekom. 

2. SVIATOSŤ ZMIERENIA – sa v Kostole CaM vysluhuje v pracovné dni od 17:00 do 18:00  

a pol hodiny pred rannou sv. omšou.  

3. Naďalej platí, že v kostoloch môže byť obsadených 50% miest na sedenie a 100 na státie. Stačí 

mať rúško. 

4.  Streda   - máme CELODENNÚ ADORÁCIU SVIATOSTI OLTÁRNEJ v čase: 7:15 – 17:30. 

Obetujme poklonu za biskupa Mons. Jána Kuboša, ktorý pred rokom (24.6.) prijal biskupské 

svätenie a za novokňazov Spišskej diecézy. 

5. Štvrtok – v Kostole sv. Cyrila a Metoda o 18.30 bude celebrovať sv. omšu novokňaz dp. Marek 

Gavalier. 

6. Biskupi Slovenska rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na 

nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 30. júnu 2021. Povzbudzujú veriacich, aby sa všade 

tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Bolo by 

nesprávne, keby sme si na slávenia pred obrazovkami zvykli alebo sme ich pokladali za 

plnohodnotnú alternatívu. Naďalej povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých 

návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým 

prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia. 

7. Na nástenke vonku i na našej webstránke nájdete program a podmienky tohtoročnej Levočskej 

púte 4. júla 2021.   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

NEDEĽA 10:00 

1. Sv. omša je plánovaná vonku. Aj tam treba mať rúško. 

2. Dnes – je zbierka na novú faru a nutné opravy kostola. Vopred Pán Boh zaplať! 

 

Nedeľa 27.6.2021 doobeda      7.00 - seniori              9:00            11.00 – PRE DETI 

poobede              14.30                              18.30 
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