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        DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA (8.12.2019) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

 Pondelok: NEPOŠKVRNENÉ POČATIE P. MÁRIE, slávnosť  

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

 Štvrtok: Prebl. Panny Márie Guadalupskej, ľubovoľná spomienka 
 Piatok: sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka 
 Sobota:   sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 
 Nedeľa:  3. ADVENTNÁ NEDEĽA - ružová farba 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program bohoslužieb v týždni – Poprad - Juh 

Pondelok   6.00 - roráty             9.00                   18.30 

Utorok   6.45                                                     18.30 

Streda   6.00 - roráty                                       18.30 

Štvrtok   6.45                                                     18.30 

Piatok      6.00 – roráty s deťmi                        18.30 

Sobota     7.00                                                     17.00 
 

       
 

 

1. Dnes  - o 15.00 hod. bude pod kostolom STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ 

A ICH RODIČOV. 

-  o 17.00 hod. je nácvik jasličkovej pobožnosti. Pozývame aj ďalšie deti, ktoré sa 

chcú  do nej zapojiť.  

- 18.00 hod. nácvik spevokolu na Vianoce v pastoračných priestoroch. 

2. Počas Adventu sú rorátne sv. omše o 6.00 hod., a to v pondelok, stredu a piatok. Tieto sv. 

omše sú za tmy, preto si prineste si so sebou aj lampáše, prípadne sviečky, ale v kahancoch!  

V piatok sú roráty za účasti detí, s ktorými sa po sv. omši stretneme na spoločných raňajkách. 

Všetky deti srdečne pozývame. 

3. Utorok - ZUŠ sv. Jána Pavla II. Vás pozýva na koncert žiakov a pedagógov Dotkni sa Vianoc 

o 16.30 hod. v budove školy (v novej telocvični). 

- v nemocničnej kaplnke bude rorátna sv. omša o 6:20 hod. 

4. V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Obsah zimných kántrových dní: Príchod 

Kristovho kráľovstva do rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. Sv. omšu za upevnenie rodín 

budeme mať v stredu večer. 

5. Streda  - máme CELODENNÚ POKLONU SVIATOSTI OLTÁRNEJ. Odloženie bude o 17.45 

hod. Obetujme adoráciu tento deň za ďalšiu skupinu birmovancov, ktorí boli cez víkend na 

duchovnej obnove. 

- POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ po večernej sv. omši je ako stále do 20.00 hod.  

6. Štvrtok - srdečne Vás pozývame na adventný literárny večer poézie vo štvrtok 12.12., ktorý 

bude vo farskej knižnici o 19.15 hod. Bližší program visí na plagáte pri vchode. 

7. Piatok   - Cirkevné gymnázium sv. Jána Pavla II. v Poprade srdečne pozýva žiakov 9. ročníka 

ZŠ aj ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 13.12. o 10.00 hod. 

v budove školy. Bližšie informácie sú na plagáte vzadu. 

- večerná sv. omša 18.30 hod. je PRE MLÁDEŽ. Pozývame všetkých mladých! 

Nedeľa 15.12.2019  7.00                    9.00                      11.00 – pre deti 
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8. Budúca nedeľa - Spojená škola sv. Jána Pavla II. bude predávať svoje vianočné výrobky na 

vianočnom trhu v čase dvoch sv. omší  - od 10.00 do  12.30.hod. Za dobrovoľný príspevok si 

môžete zakúpiť originálne vianočné ozdoby, ktoré vyrobili žiaci a učitelia cirkevnej školy.  

– pozývame DETI na tvorivé dielne a hry od 15.30 hod. do 18.00 hod. pod 

kostolom CaM. 

   - 18.30 hod. budú MODLITBY za NAŠE MESTO. Pozývame všetkých, ktorým 

záleží na dobre v našom meste a Božom požehnaní preň. 

9. Zbierka na charitu z minulej nedele v kostole CaM činila 2.033,44 €. Všetkým darcom 

vyslovujú z charity Pán Boh zaplať! 

10. K chorým sa pôjde pred sviatkami, a to doobedu v pondelok 16. 12. 2019. V sakristii ich zahláste 

na vianočnú sv. spoveď. 

11. K vianočným sviatkom nechala naša farnosť vytlačiť vianočné pohľadnice s motívom 

z minuloročnej jasličkovej pobožnosti. Kúpou pohľadníc podporíte našu farnosť i aktivity, ktoré 

robíme a pripravujeme. Cena pohľadnice s detským motívom je 0,30 € Taktiež si môžete zakúpiť 

vianočné číslo Brány.  

12. Potravinová zbierka skončila. Ďakujeme za obdarované rodiny všetkým vám darcom z našej 

farnosti a Strednej zdravotníckej škole. Takisto našim organizátorkám zbierky. Obdarovali ste 30     

rodín a odhadovaná cena zbierky je 3700,- €. Za rodiny vám veľké Pán Boh zaplať! 
    

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

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

NEDEĽA 10.00 

 

Zbierka na charitu z minulej nedele na Kvetnici činila 84,54 €. Všetkým darcom vyslovujú 

z charity Pán Boh zaplať! 
 

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

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón na Juhu 
 

Pondelok!!! 8.00 

Streda 8.00 

Piatok    8.00   

NEDEĽA 8.00 

 

Zbierka na charitu z minulej nedele v Xenóne činila 25,- €. Všetkým darcom vyslovujú z charity 

Pán Boh zaplať! 
 


