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13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (28.6.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

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

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

Štvrtok:  NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE, sviatok  

Piatok:  SV.  TOMÁŠA, APOŠTOLA, sviatok 

Prvý piatok v mesiaci - k úcte Najsv. Srdca Ježišovho 

Sobota: Panny Márie, ľubovoľná spomienka – fatimská sobota  

Nedeľa: SV. CYRILA A METODA, SLOVAN. VIEROZVESTOV, slávnosť 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Program bohoslužieb v týždni – Poprad – Juh 

Pondelok     6.45           9.00 - školská               16.30              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 
 

       

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA 

PRED 1. PIATKOM A ODPUSTOM 

 

UTOROK – PIATOK 

 

15.30 – 17.30 

 

1. Pozor! Večerná sv. omša v nedele (16.30 hod.) dnes už nebude. 

2. Tento mesiac júl vás v rodinách a spoločenstvách i pri ruženci v kostole pozývame k spoločnej 

modlitbe za odchádzajúceho kaplána Michala a prichádzajúceho kaplána Andreja. 

3. Dnes - 18:30 sú MODLITBY ZA NAŠE MESTO. Pozývame modliť sa za požehnanie 

a šírenie dobra v našom meste. 

4. Pondelok - je prikázaný sviatok, preto nebude otvorená kancelária ani nespovedáme. 

5. Streda   - máme CELODENNÚ ADORÁCIU SVIATOSTI OLTÁRNEJ v čase: 8:00 – 17:30. 

Obetujme poklonu za nového kaplána Andreja Adamčáka, ktorého privítame pri večernej sv. 

omši.   

6. Štvrtok  - po večernej sv. omši je STRETNUTIE LEKTOROV. 

7. Budúca sobota - večer o 22:00 začína online prenos zo seminárnej kaplnky mládežnícky 

program: Cesta svetla, svedectvá a o 24:00 sv. omša. Symbolicky to pripomenie púť Muráň – 

Levoča. 

8. Budúca nedeľa - máme odpustovú slávnosť z príležitosti sviatku patrónov nášho farského 

kostola a farnosti sv. Cyrila a Metoda. Odpustová sv. omša bude o 11:00 a slávnostným 

celebrantom a kazateľom bude o. Mário Brezňan, kaplán z mesta. 

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

nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020.  

 

Nedeľa  5.7.2020 

 doobeda         7.00 - seniori             9.00             11.00 – ODPUST 

 poobede               14.30                             

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com


10. Sväté prijímanie, ako nariadzujú biskupi Slovenska, sa bude (od soboty 20. júna) naďalej 

prednostne podávať do rúk. Bude však možné podať ho aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je 

schopná prijať Eucharistiu do rúk, čo môže byť fyzického (kožná nemoc, chvenie rúk, nutnosť 

opierať sa barle, slabozrakosť, atď.), psychologického a duchovného charakteru. Títo ľudia 

pristúpia k svätému prijímaniu na záver. 

11. 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.  

12. Snúbenecké náuky v piatky o 19.30 hod. sú už znovu v pastoračnom centre pod Katolíckou 

univerzitou, na Nábreží Jána Pavla.  

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

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

Pondelok  17.00 

NEDEĽA 10.00 

 

 

Sv. omše v nedele sú plánované vonku. 

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

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón 
  

  

 
 

Pondelok      8.00                

Piatok         8.00                

NEDEĽA      8.00                 


