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17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (25.7.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Pondelok: sv. Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie, spomienka 

Utorok:  sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka 

Štvrtok:  sv. Marty, Márie a Lazára, spomienka 

Piatok: bl. Zdenky, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka 

Sobota:     sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka 

Nedeľa: 18. 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. 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 - z podnetu Sv. Otca Františka pri príležitosti zajtrajšieho sviatku sv. Joachima  

a Anny, starých rodičov Pána Ježiša, prvýkrát slávime Deň starých rodičov a seniorov. 

V kostole CaM to bude na sv. omši o 7:00, kde bude aj požehnanie starých rodičov a seniorov.   

3. Apoštolská penitenciária vydala dekrét, ktorým sa udeľujú  úplné odpustky pri tejto príležitosti 
pri zachovaní obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca).   

∙ Seniori môžu získať odpustky, ak sa zúčastnia na niektorej svätej omši  slávenej pri 

príležitosti tohto Svetového dňa. Ak niektorí seniori nie sú schopní zo zdravotných 

dôvodov osobne sa zúčastniť na sv. omši, odpustky sa rozširujú aj na tých, ktorí sa  pripoja  

k sláveniu prostredníctvom televízneho, či rozhlasového prenosu,  alebo aj cez internet.  

∙ Odpustky sa udeľujú okrem toho všetkým tým, ktorí vykonajú skutok  milosrdenstva a v tento 

Svetový deň navštívia starého človeka žijúceho  osamote. ∙ Na miestach, kde je kvôli zabráneniu 

šírenia nákazy osobná návšteva  vyslovene zakázaná verejnými autoritami, je možné získať 

odpustky aj  prostredníctvom virtuálneho stretnutia. 

4. Sv. Otec k tomuto sviatku napísal veľmi oslovujúce posolstvo, dá sa stiahnuť aj z našej 

webstránky v tomto odkaze. Prosíme vás, aby ste ho doručili alebo aj prečítali starým rodičom, 

resp. seniorom. 

5. Dnes - po sv. omši o 11.00 ponúkame rodinám požehnanie matiek pred pôrodom. 

6. Dnes a v pondelok - vrcholí tradičná  púť k sv. Anne v Kluknave. Bližšie info na plagáte na 

nástenke.  

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

Obetujme poklonu za + diecézneho otca biskupa Štefana Sečku, ktorý by sa v utorok dožil 19. 

výročia biskupskej vysviacky. 

 

Nedeľa  1.8.2021 

 doobeda         7.00 - seniori            9.00           11.00 – PRE DETI 

 poobede               14.30                             

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com
https://rodina.kbs.sk/uploads/kcfinder/files/Iniciat%C3%ADvy/Pastor%C3%A1cia/Rok%20AL/SVK_Posolstvo%20p%C3%A1pe%C5%BEa%20Franti%C5%A1ka%20seniorom_A4.pdf


8. Piatok – pri večernej sv. omši  18:30 slávnostne privítame v našej farnosti relikviu bl. Zdenky 

Schelingovej, ktorú nám darovali jej spolusestry – Milosrdné sestry sv. Kríža, ktoré prídu na túto 

slávnosť. Slávnostným kazateľom má byť o. Martin Majda, špirituál zo seminára. Po sv. 

omšiach dnes aj v týždni sa modlime Deviatnik k bl. Zdenke. 

9. Zbierka na novú faru a nutné opravy kostola CaM z minulej nedele spolu so zvončekom činila 

v kostole CaM 4.899,17. Pán Boh zaplať za Vaše štedré dary!                            
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

NEDEĽA 10:00 

 

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

2. Zbierka na novú faru a nutné opravy kostola CaM z minulej nedele činila na Kvetnici 187,- €. 

Pán Boh zaplať za Vaše štedré dary!                            
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


