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17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (26.7.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Pondelok: sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka 

Streda:  sv. Marty, spomienka 

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

Piatok:     sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka 

Sobota: sv. Alfonza Márie de Ligouri, biskupa a učiteľa Cirkvi, 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  - v pracovné dni:  pol hodiny pred rannou sv. omšou  

a večer v čase 17:00 – 18:00 

(cez sv. omše nespovedáme, pretože sú naďalej povinné rúška a nerozumieť penitentov)  

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

3. Pondelok - je 18. výročie biskupskej vysviacky diecézneho otca biskupa Štefana Sečku, 

spomeňme si na neho v tento deň vo svojich modlitbách i obetách. 

4. Streda   - je CELODENNÁ POKLONA PÁNU JEŽIŠOVI V EUCHARISTII od 8:00 do 17:30. 

Obetujme poklonu za diecézneho otca biskupa Štefana.  

5. Od štvrtku do nedele  - v Krivej na Orave v rodisku bl. Zdenky Schelingovej je duchovný 

program, viac je na plagáte na nástenkách i na webe: https://farnostkriva.sk/duchovne-stretnutie-

s-blahoslavenou-sestrou-zdenkou-schelingovou-2020/ 

6. Piatok  – po večernej sv. omši premietame film pre mládež pod kostolom CaM.  

7. Budúcu nedeľu  - 2. aug. možno získať úplné odpustky „Porciunkuly“. Potrebná je nábožná 

návšteva niektorého farského kostola spojená s modlitbou „Otče náš“ a „Verím v Boha“. 

Okrem toho treba splniť tri obvyklé podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel 

Sv. Otca. 

8. Zbierka na novú faru a nutné opravy kostola CaM z minulej nedele činila tu vo farskom kostole 

(po odčítaní priemerného nedeľného zvončeka, keďže sa zbieralo spolu) 5.348,90 €. Niektorí ste 

darovali osobne, spolu to bolo od poslednej zbierky vo februári 1.620,- €. A ďalší priamo na 

účet, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke. Všetkým úprimné Pán Boh zaplať za Vaše 

dary v tejto neľahkej dobe! 

9. V našej farnosti organizujeme LETNÝ TÁBOR PRE DETI dennou formou v predposlednom 

augustovom týždni (17. – 21.8.). Vek detí na tábore je od 6 do 15 rokov. V sakristii sú prihlášky. 

Cena na jedného účastníka 25,- €, treba ich doniesť s prihláškou. 

 

Nedeľa  2.8.2020 

 doobeda         7.00 - seniori            9.00           11.00 – PRE DETI 

 poobede               14.30                             

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com


10. K druhému výročiu našej farnosti pribudli na kostole orientačné tabule. Chceme sa poďakovať 

chlapom z farnosti, ktorí nám ich nainštalovali. 

11. Spišská katolícka charita aj toto leto spúšťa Zbierku školských pomôcok pre núdzne rodiny. 

Zbierajú sa zošity, perá, výkresy, farbičky, rysovacie pomôcky, školské tašky, vrecká na topánky 

a pod. (môžu byť aj používané, ale funkčné). Vzadu na stolíku pri dverách bude na to škatuľa. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

NEDEĽA 10.00 

 

1. Sv. omše v nedele sú plánované vonku. 

2. Zbierka na novú faru a nutné opravy farského kostola CaM z minulej nedele činila tu na 

Kvetnici 191,- €. Niektorí ste darovali osobne a ďalší priamo na účet, ktorý je zverejnený na 

našej webovej stránke. Všetkým úprimné Pán Boh zaplať za Vaše dary v tejto neľahkej dobe! 
 

 

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

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón 
  

  

 
 

 

 

 

1. Zbierka na novú faru a nutné opravy farského kostola CaM z minulej nedele činila tu 

v Xenóne 40,- €. Niektorí ste darovali osobne a ďalší priamo na účet, ktorý je zverejnený na 

našej webovej stránke. Všetkým úprimné Pán Boh zaplať za Vaše dary v tejto neľahkej dobe! 
 

 

Streda      8.00                

Piatok         8.00                

NEDEĽA      8.00                 


