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14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (4.7.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Pondelok: SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, slávnosť 

Utorok:  sv. Márie Goretti, panny a mučenice,  ľubovoľná spomienka 

Streda:  sv. Antona Márie Zaccariu, kňaza, ľubovoľná spomienka 

Piatok: sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, ľub. spomienka 

Nedeľa: 15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Program bohoslužieb v týždni – Poprad – Juh 

Pondelok     7:00            9:00           10:30 - ODPUST             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. SVIATOSŤ ZMIERENIA – sa v kostole CaM vysluhuje v pracovné dni od 17:00 do 18:00  

a pol hodiny pred rannou sv. omšou.  

2. Dnes - je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca, zbiera sa spolu so zvončekom. Vopred Pán Boh 

zaplať! 

3. Od pondelka 5.7. patríme medzi „zelené okresy“, v kostoloch môže byť 75% obsadených miest 

na sedenie a 50% na státie. Rúško ešte ostáva povinné. 

4. Pondelok - máme odpustovú slávnosť z príležitosti sviatku patrónov nášho farského kostola 

a farnosti sv. Cyrila a Metoda. Môžeme  v tento deň získať úplné odpustky, ak sa v kostole CaM 

pomodlíme Verím a Otče náš a splníme obvyklé podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, 

modlitba na úmysel Sv. Otca). Slávnostná sv. omša bude o 10:30 a slávnostným celebrantom 

a kazateľom bude p. dekan Ondrej Borsík. Po odpustovej sv. omši bude ofera spolu so 

zvončekom.  

- je štátny sviatok, nebude otvorená kancelária. 

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

Obetujme poklonu za letný tábor našej farnosti, ktorý prebieha tento týždeň.  

6. Štvrtok - večer o 20:00 bude v konkatedrále v Poprade, vždy v druhý štvrtok v mesiaci, 

modlitba pred Sviatosťou Oltárnou Slovensko na kolenách, ktorá sa bude vysielať aj na 

www.slovenskonakolenach.sk.  

7. Sobota - keďže v čase odchodu do večnosti nášho diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku 

sme sa kvôli pandemickým opatreniam nemohli s ním rozlú   čiť pri účasti väčšieho počtu ľudí, 

bude zádušná svätá omša za neho  slávená v sobotu 10. júla 2021 v Katedrále sv. Martina v 

Spišskej Kapitule o 10:00. 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. 

 

Nedeľa  11.7.2021 

 doobeda       7:00 - seniori             9:00           11:00 - PRE DETI 

 poobede               14:30                                           18:30 

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com


8. Budúca nedeľa - je 29. výročie vysviacky emeritného otca biskupa Andreja Imricha, 

spomeňme si na neho vo svojich modlitbách a obetách. 

9. Dňa 19. júna 2021 zničil požiar príbytky 21 rodín žijúcim v obci Nová Belá (Nowa Biała) 

v Poľsku. Keďže táto dnešná časť Poľska patrila niekedy k Spišskej diecéze a dodnes tam žije 

slovenská komunita, spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš povzbudzuje Boží ľud našej 

diecézy, aby podľa svojich možností aj skromným milodarom prispeli na obnovu zničených 

domov. Zbierka prebieha prostredníctvom Spišskej katolíckej charity. Prispieť možno na číslo 

účtu: IBAN: SK29 0900 0000 0051 5236 3225; variabilný symbol: 804101. Viac info na 

caritas.sk. 
 

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

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

NEDEĽA 10:00 

 

1. Sv. omša je plánovaná vonku. Aj v exteriéri je potrebné mať rúško. 
 

http://caritas.sk/

