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2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (19.1.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

 Pondelok: sv. Šebastiána, mučeníka, ľubovoľná spomienka 

Utorok: sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka 

 Streda: sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľubovoľná spomienka 

 Piatok: sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi,  spomienka 

 Sobota: OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA, sviatok 

 Nedeľa: 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – Nedeľa Božieho slova 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 

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. Dnes - je zbierka na novú faru a nutné opravy farského kostola. Vopred ďakujeme za vašu 

pomoc a podporu. 

-  dnes na začiatku Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (18. - 25.1.) Vás pozývame 

na ekumenickú pobožnosť do Kostola sv. Trojice u Evanjelickej a. v. cirkvi v Poprade na 

Námestí Sv. Egídia so začiatkom o 15:00 hod. Bude to čas trávený s Božím slovom, modlitbami, 

piesňami a v spoločenstve bratov a sestier z cirkví pôsobiacich v našom meste. 

2. Streda   - máme CELODENNÚ ADORÁCIU SVIATOSTI OLTÁRNEJ. Odloženie bude o 17.45 

hod. Obetujme adoráciu tento deň za jednotu kresťanov. 

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

3. Štvrtok - pozývame priateľov duchovnej literatúry na rozprávanie Lenky Horákovej o poézii 

svätého Jána Pavla II.  v diele Rímsky triptych, ktoré sa uskutoční vo farskej knižnici dňa 23.1. 

o 19.15  hod. 

4. Piatok - večerná sv. omša je PRE MLÁDEŽ, pozývame všetkých mladých. 

- zapisujeme úmysly na sv. omše na mesiace február – apríl. Z jednej rodiny môžu dať 

jeden úmysel. 

5. Sobota  - pozývame Vás na MODLITBY ZA naše MESTO so začiatkom o 18.30 hod. 

6. Budúca nedeľa – začnú voľby do Hospodárskej rady farnosti, rozdajú Vám volebné lístky. 

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

7. Ďakujeme za nás všetkých ženám a dievčatám za  pomoc pri upratovaní kostola. Pomáhali ste 

takto vyše mesiaca. 

8. Na koledovaní DOBRÁ NOVINA tu v kostole ste spolu darovali 1.505,20 €. 

9. Na nástenkách je plagát o anonymných duchovných cvičeniach v Smižanoch s modlitbou 

oslobodenia  a uzdravenia po potrate. 

10. Našiel sa kľúčik medzi darmi pre Ježiša v jasliach. 

Nedeľa  26.1.2020  7.00                  9.00                  11.00 – pre rodiny 

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com


 
  

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

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

NEDEĽA 10.00 

 
 

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

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón na Juhu 
 

Utorok 8.00 

Streda 8.00 

Piatok    8.00   

NEDEĽA 8.00 

 

 


