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13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (27.6.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Pondelok: Sv. Irenej, biskup a mučeník, spomienka 

Utorok:  SV.  PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, slávnosť – prikázaný sviatok 

Streda:  Prvých sv. mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľubovoľná spomienka 

Piatok:  NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE, sviatok  

Prvý piatok v mesiaci - k úcte Najsv. Srdca Ježišovho 

Sobota: SV.  TOMÁŠA, APOŠTOLA, sviatok – po sv. omši Fatimská sobota  

Nedeľa: 14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Program bohoslužieb v týždni – Poprad – Juh 

Pondelok     6.45                                                                        18.30 

Utorok    6.45                   12.00               16.30                    18.30 

Streda    6.45                                                                        18.30 

Štvrtok    6.45                                                                        18.30 

Piatok    6.45                                                                        18.30 

Sobota     7.00                                                          17.00 
 

       

 

 

 

 

1. V mesiaci júl pozývame modlitbové spoločenstvá i rodiny modliť sa na spoločný úmysel za zdravie 

národa.  

2. Utorok - je prikázaný sviatok, preto nebude otvorená kancelária ani nespovedáme. 

3. Tento týždeň pôjdeme ku chorým. Ale len ku prihláseným, teda prosíme nahláste ich telefonicky. 

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

Obetujme poklonu za rehoľné povolania. 

5. Na budúcu nedeľu je Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Vopred Pán Boh zaplať. 

6. Budúci pondelok 5.7. - máme odpustovú slávnosť z príležitosti sviatku patrónov nášho 

farského kostola a farnosti sv. Cyrila a Metoda. Slávnostná sv. omša bude o 10.30 a slávnostným 

celebrantom a kazateľom bude p. dekan Ondrej Borsík. 

7. Minulú nedeľu– bola zbierka na novú faru a nutné opravy kostola. V kostole CaM sa spolu so 

zvončekom vyzbieralo sa 4145,09 €. Pán Boh zaplať! 

8. 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. 

 

Nedeľa  4.7.2021 

 doobeda         7.00 - seniori             9.00             11.00 PRE DETI 

 poobede               14.30                                        18.30 

SVIATOSŤ ZMIERENIA 

PRED 1. PIATKOM A ODPUSTOM 

PONDELOK  17.00 – 18.00 

STREDA AŽ PIATOK 16.00 – 18.00 

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com


9. Keďže v čase odchodu do večnosti nášho diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku sme sa kvôli 

pandemickým opatreniam nemohli s ním rozlúčiť pri účasti väčšieho počtu ľudí, diecézny 

administrátor Mons. Ján Kuboš oznamuje, že zádušná svätá omša za spišského diecézneho 

biskupa Mons. Štefana Sečku bude slávená v sobotu 10. júla 2021 v Katedrále sv. Martina v 

Spišskej Kapitule so začiatkom o 10.00 hod., po nej bude procesia k jeho hrobu na cintorín. Pri 

tejto príležitosti si pripomenieme jeho nedožité 68. narodeniny a tiež aj 120. výročie kňazskej 

vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.” 

10. Upozorňujeme, že cez tohtoročnú Levočskú púť sa bude dať ísť na Mariánsku horu iba peši 

a taktiež sa na hore nebude spovedať! Prosíme, aby ste sa vyspovedali doma. 
 

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

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

Utorok 17.00 

NEDEĽA 10.00 

 

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

2. Minulú nedeľu– bola zbierka na novú faru a nutné opravy kostola. Na Kvetnici sa vyzbieralo 

sa 178 €. Pán Boh zaplať! 
 


