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15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (11.7.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Streda: sv. Kamila de Lellis, kňaza, ľubovoľná spomienka 

Štvrtok:  sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 

Piatok: Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka 

Sobota: sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka 

Nedeľa: 16. 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. V nedele od 18. júla už NEBUDE večerná sv. omša! 

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. V sobotu 10. júla bolo 3. výročie vzniku našej farnosti.  

4. Dnes - je 29. výročie vysviacky emeritného otca biskupa Andreja Imricha, spomeňme si na 

neho vo svojich modlitbách a obetách. 

5. Pondelok - 12.7.2021 budeme prijímať úmysly sv. omší na mesiace august - október. Z rodiny 

môžeme prijať iba jeden úmysel, prípadne ostatné vieme zaslať inde. Zaslať ich 

môžete: emailom (farnost@rkcpopradjuh.sk) alebo telefonicky (od 8:30 – 9:00 a 15:30 - 16:00) 

alebo osobne (po rannej a večernej sv. omši). 

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

Obetujme poklonu na poďakovanie za minulotýždenný letný tábor našej farnosti.  

7. Chceme sa za deti (vyše 40) a ich rodičov poďakovať p. kaplánovi Andrejovi a animátorom za 

zorganizovanie letného pobytového tábora v Ústi na Orave. Nech im to Nebeský Otec odmení! 

8. Budúca nedeľa - bude zbierka na novú faru a nutné opravy kostola CaM. Vopred vám Pán 

Boh zaplať! 

9. Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca činila tu v kostole CaM 1.056,95 €. Pán Boh zaplať! 

10. 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. 

 

Nedeľa  18.7.2021 

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

 poobede               14:30                                            

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com
mailto:farnost@rkcpopradjuh.sk
http://caritas.sk/


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

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

NEDEĽA 10:00 

 

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

2. Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca činila na Kvetnici 122,- €. Pán Boh zaplať! 

 

 
 


