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2. ADVENTNÁ NEDEĽA (6.12.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Pondelok: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka  

Utorok: NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, prikázaný sviatok 

Streda: sv. Jána Didaka Cuauhtlatoatzina, ľubovoľná spomienka 

 Piatok: sv. Damaza I., pápeža, ľubovoľná spomienka 

Sobota: Preblahoslavenej+ Panny Márie Guadalupskej, ľubovoľná spomienka 

Nedeľa: TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Program bohoslužieb v týždni – Poprad – Juh 

Pondelok          6.15 - roráty          12.00 - seniori                     18.30 
Utorok         6.45                        12.00 - seniori         16.30   18.30 
Streda         6.15 - roráty          12.00 - seniori                     18.30                                                                                     
Štvrtok         6.45                        12.00 - seniori                     18.30                                                                                                                                  
Piatok 6.15 – roráty DETI      12.00 - seniori          18.30            19.30 – BIRMOVANCI                                                                              
Sobota         7.00                        12.00 - seniori                     17.00        

 
       

 

 

 

1. Tento mesiac Vás v rodinách, v spoločenstvách i pri ruženci v kostole pozývame k modlitbe za 

pokojné vianočné sviatky.  

2. SVIATOSŤ ZMIERENIA sa vysluhuje v pracovné dni v čase od 17:00 do 18:00. Využite túto 

možnosť, lebo pred sviatkami nebude možné vyspovedať všetkých.  

3. Streda, piatok a sobota sú zimné kántrové dni, záväzný je jeden deň. Modlime sa v tieto dni za 

duchovnú obnovu rodín a za pokoj a spravodlivosť vo svete. My budeme mať sv. omšu 

s formulárom za upevnenie rodín v piatok. 

4. Streda   - máme POKLONU EUCHARISTII od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 17:30. Obetujme 

adoráciu tento týždeň za obnovu rodín. 

5. Piatok - (a ďalšie piatky do 18. decembra) sme, veriaci medzi 18. a 60. rokom života, pozvaní 

k prísnemu pôstu za odvrátenie pandémie. 

- sv. omša s príhovorom PRE BIRMOVANCOV je o 19:30 !! 

6. Cirkevné gymnázium sv. Jána Pavla II. v Poprade organizuje online DEŇ OTVORENÝCH 

DVERÍ, ktorý bude teraz v piatok 11.12. o 16:00. Pozývame žiakov deviatakov, aby spoznali 

školu. Kto chce vyhrať tablet a iné ceny, treba aby sa zaregistroval na stránke školy 

http://www.scspp.sk/ do stredy (9.12.). Zaregistrovať a následne sledovať DOD sa dá aj po tomto 

termíne. DOD bude trvať len 15 minút. Plagát je vyvesený vzadu v kostole. 

7. V nedele, v týchto časoch obmedzeného počtu na sv. omšiach, je v kostole CaM pridaná sv. 

omša 18:30, na ktorej je zatiaľ menšia účasť. A v utorok tohto týždňa, keďže je sviatok, je sv. 

omša aj 16:30. Využite túto možnosť.  

8. Končí sa potravinová zbierka pre rodiny v núdzi tu na Juhu. Potraviny môžete doniesť do 

stredy 9.12. a noste ich, prosíme, po sv. omšiach pod kostol cez vchod do suterénu! 
9. Jesenná zbierka na charitu z minulej nedele činila v kostole CaM 1.646,50 €. Všetkým darcom 

vyslovujem za núdznych ľudí úprimné Pán Boh zaplať! 

Nedeľa  

13.12.2020 

doobeda       7.00 - seniori           9.00             11.00 – PRE DETI 

poobede                           14.30             18.30 

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com
http://www.scspp.sk/


10. Na stolíku je knižka s aktivitou pre deti na každý deň v Advente – Naplnil sa čas. Akciová cena je 

2,- €. Pre dospelých je tam Adventný denník so zamysleniami na každý deň, cena 5,- €. 

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

 

2. ADVENTNÁ NEDEĽA (6.12.2020) 

 
 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

NEDEĽA  10.00 

 

1. Sv. omše v nedele sú odteraz limitované počtom 20 účastníkov (50% miest IBA na sedenie). 

2. Jesenná zbierka na charitu z minulej nedele činila na Kvetnici 28,90 €. Všetkým darcom 

vyslovujem za núdznych ľudí úprimné Pán Boh zaplať! 

 

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

 
 

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón 
  

 
 
 

 

1. Sv. omše v kaplnke sú nateraz limitované počtom 50% účastníkov a len pre obyvateľov 

penziónu!  

2. Jesenná zbierka na charitu z minulej nedele činila tu v kaplnke v Xenóne 40,- €. Všetkým 

darcom vyslovujem za núdznych ľudí úprimné Pán Boh zaplať! 

 

Utorok !! 8.00 

Piatok   8.00 

NEDEĽA 8.00 


