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12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (21.6.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Pondelok: sv. Jána Fishera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov, ľubovoľ. spomienka 

Streda:  NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť 

Piatok:  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. Pozor! Večerná sv. omša v nedele (16.30 hod.) od budúcej nedele (28.6.) už nebude. 

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

vestibule kostola.  

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

4. Pondelok -  o 10.00 hod. si spolu s mestom pripomenieme 25. výročie návštevy sv. Jána Pavla 

mesta Poprad. Pri tejto príležitosti sa požehná veniec, ktorý uloží primátor mesta pod pamätnú 

tabuľu pri vstupe do konkatedrály.  

5. Streda   - máme CELODENNÚ ADORÁCIU SVIATOSTI OLTÁRNEJ v čase: 8.00 - 17.30. 

Obetujme poklonu za nového pomocného biskupa Jána Kuboša, ktorý bude v tento deň na 

Spišskej Kapitule o 10.00  hod. vysvätený za biskupa. (Preto v stredu doobeda nebude otvorená 

kancelária.) 

6. Štvrtok  - o 18.00 hod. je plánované prvé zasadanie Hospodárskej rady farnosti, presunuté 

z marca. 

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

sa zmenilo (od 10.6.) na odporúčanie. Rúška a dezinfekcia rúk sú naďalej povinné. 

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 a rozlúčime sa s ním pri doobedňajších sv. omšiach budúcu nedeľu 28.6. Na jeho miesto príde 

nový kaplán.  

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

nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020.  

10. Tohtoročná pút v Levoči sa kvôli krízovým hygienickým opatreniam konať nebude! Otec 

biskup Štefan prosí všetkých veriacich, aby to rešpektovali a neputovali vo väčších skupinách na 

Mariánsku horu. V dňoch 4. - 5. júla 2020 nebude nikomu dovolené sláviť Eucharistiu, 

vysluhovať sviatosti alebo vykonávať iné posvätné úkony v Bazilike a na celom priestranstve 

Mariánskej hory.  

11. Snúbenecké náuky v piatky o 19.30 hod. sa z konkatedrály presúvajú do pastoračného centra pod 

Katolíckou univerzitou.  

 

Nedeľa  28.6.2020 

 doobeda         7.00 - seniori               9.00              11.00 – pre deti 

 poobede               14.30                             

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com


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

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

PIATOK zádušná za + Arpáda Karkusza 17.00 

NEDEĽA 10.00 

 

 

Sv. omše v nedele sú plánované vonku. 

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

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón 
  

  

 
 

Utorok      8.00                

Piatok         8.00                

NEDEĽA      8.00                 


