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19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (8.8.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Pondelok: SV. TERÉZIE BENEDIKTY Z KRÍŽA – EDITY STEINOVEJ,  

PANNY A MUČENICE, SPOLUPATRÓNKY EURÓPY, sviatok  

Utorok:   SV. VAVRINCA, DIAKONA, sviatok 

Streda: sv. Kláry, panny, spomienka 

Štvrtok:  sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka 

Sobota: sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka 

Nedeľa: NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť - prikázaný sviatok 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

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. Tento mesiac vás pozývame zapojiť sa do prípravy duchovnej kytice pri príležitosti návštevy 

Svätého Otca. Príprava trvá od 7. augusta do 15. septembra. Počas týchto 40 dní sa zapojení 

pomodlia spoločne denne modlitbu ruženca v kostole, doma alebo v spoločenstve. Modlitba 

ruženca bude obetovaná za Slovensko a za pápeža Františka. 

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

Obetujme poklonu za požehnanie apoštolskej cesty pp. Františka na Slovensko. 

3. Po sv. omšiach pokračujeme v Deviatniku ku sv. košickým mučeníkom, ktorých relikvia putuje 

po Slovensku a do kostola CaM má prísť v sobotu 14.8. 

4. Relikvia bl. sr. Zdenky Schelingovej sa uchováva v kaplnke sv. Jozefa, kde je možnosť sa pri nej  

pomodliť. Je tam aj relikvia bl. Anky Kolesárovej. 

5. Štvrtok - večer o 20:00 budú v konkatedrále modlitby: Slovensko na kolenách, na ktoré ste všetci 

srdečne pozvaní.  

6. Sobota  - 14.8. duchovný správca nemocnice v spolupráci s farnosťou Poprad - mesto 

a farnosťou Poprad - Juh organizujú púť na Mariánsku horu do Levoče. Touto púťou chceme 

poďakovať za čas, ktorý sme prežívali počas epidémie a zároveň poprosiť Pannu Máriu o pomoc  

a ochranu do ďalšieho obdobia. Sv. omša je naplánovaná na 10:00 na Mariánskej hore.  

Odchod autobusu bude o 8:00 z Juhu od autobusovej zastávky pri kostole CaM (prípadne pod 

nemocnicou z autobusovej zastávky a v meste z autobusovej zastávky pod poštou). Prihláste sa  

v sakristii do piatku (13.8.). Na Mariánsku horu na sv. omšu môžete prísť aj vlastným motorovým 

vozidlom.  

7. Budúca nedeľa - na prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie budeme pri sv. omšiach  

požehnávať byliny a kvety, ktoré môžete doniesť pred oltár. 

- bude zbierka na novú faru a nutné opravy kostola CaM. Vopred vám Pán Boh zaplať! 

NANEBOVZATIE 

Nedeľa  15.8.2021 

 doobeda         7.00 - seniori            9.00           11.00 – PRE DETI 

 poobede               14.30                             

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com


8. Príďte sa stretnúť so Svätým Otcom Františkom v špeciálnej službe dobrovoľníkov. 

Organizátori hľadajú viac ako 1000 ľudí do Šaštína, 700 do Košíc a 1000 do Prešova. Potrebujú 

vás na jednotlivé dni, na služby usporiadateľov v sektoroch, parkovanie, či inde. Všetky 

informácie aj prihlášku nájdete na linku https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik alebo na 

plagátoch vonku. Ďakujú a tešia sa na stretnutie.  

9. Spišská katolícka charita organizuje zbierku školských pomôcok pre rodiny v núdzi. Zbierka 

prebieha do 15.9.2021. Kto sa chcete zapojiť, môžete priniesť tieto pomôcky dozadu na stolík pri 

dverách. Viac informácii nájdete na stránke spišskej katolíckej charity https://caritas.sk/zbierka-

skolskych-pomocok-2021/ . 

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

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

NEDEĽA 10:00 

 

 

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

2. Budúca nedeľa - na prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie pri sv. omši  požehnáme 

byliny a kvety. 

                          - bude zbierka na novú faru. Vopred vám Pán Boh zaplať! 

3. Odpustová slávnosť ku cti sv. Heleny, patrónky kaplnky, z príležitosti jej blížiaceho sa sviatku 

bude v nedeľu 22.8. 

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