
 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 
farnosť Poprad - Juh 

Námestie sv. Cyrila a sv. Metoda 4388/59, 058 01 POPRAD 
tel.: 0950 277 199    www.rkcpopradjuh.sk    e-mail: farnost@rkcpopradjuh.sk 

 
 

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA (5.1.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

 Pondelok: ZJAVENIE PÁNA – Traja Králi, slávnosť – prikázaný sviatok 

Utorok: sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza, ľubovoľná spomienka  

 Streda: bl. Titusa Zemana, votívna sv. omša 

Nedeľa: KRST KRISTA PÁNA,  SLÁVNOSŤ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 

Program bohoslužieb v týždni – Poprad – Juh 

Pondelok  

TRAJA KRÁLI   
 7.00                  9.00                  11.00 

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  - na sv. omši o 9.00 hod. bude účinkovať Chrámový spevácky zbor z konkatedrály 

spolu s Cimbalovkou Popradčan. 

- obidva súbory Vás pozývajú aj na spoločný vianočný koncert. Bude sa konať  

dnes o 17.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Batizovciach. 

- študenti a absolventi slovenských hudobných škôl pozývajú na Vianočný koncert 

v kostole sv. Egídia v Poprade dnes o 18.00 hod. 

2. V mesiaci január pozývame modlitbové spoločenstvá i jednotlivcov vo farnosti modliť sa na 

spoločný úmysel za jednotu kresťanov v rodinách. Aj ruženec pred sv. omšami obetujme za nich. 

3. Pondelok - pri sv. omšiach požehnáme trojkráľovú vodu. 

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

hod. Obetujme adoráciu tento deň na poďakovanie za milosti, ktoré sme dostali počas Vianoc. 

- na večernej sv. omši, ktorú bude sláviť don Peter Timko SDB, oficiálne privítame 

relikviu bl. Titusa Zemana, ktorú nám saleziáni podarovali do farnosti.  

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

5. Piatok - na sv. omši o 18.30 hod. v kostole Cyrila a Metoda začína 4.birmovanecké stretnutie  

6. Budúca nedeľa –  sv. omše o 7.00 a 9.00 hod. bude sprevádzať duo sakrálnej hudby Sanctus -

Mikuláš a Katarína z Ruska, po sv. omšiach budú mať krátky koncert. Prosia o dobrovoľný 

príspevok. 

- o 15.00 hod. bude pod kostolom STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ 

A ICH RODIČOV. 

7. Pozývame Vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov, snúbencov 

a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s manželskou plodnosťou  

a hlbšie vniknúť do podstaty prirodzených metód plánovania rodičovstva podľa učenia Cirkvi. 

Kurz vedie MUDr. František Orlovský v Lendaku a pozostáva z dvoch stretnutí v termínoch: 

18.1. a 14.3.2020, od 14.00 - 18.00 hod. Prihlásiť sa je možné do 12. 1. 2020 na stránke 

www.dkuspis.sk alebo prostredníctvom tohto formulára: http://bit.ly/billings_2020 

Nedeľa  12.1.2020  7.00                  9.00                  11.00 – pre deti 

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com
http://www.rkcpoprad.sk/birmovanci/
http://www.dkuspis.sk/
http://bit.ly/billings_2020


    

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

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

Pondelok 
TRAJA KRÁLI   

   8.00!! 

NEDEĽA 10.00 

 

Pondelok – pri sv. omši požehnáme trojkáľovú vodu a po sv. omši (8.00!!) bude požehnanie 

domov. Začíname smerom od kostola. 

 
 

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

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón na Juhu 
 

Pondelok 
TRAJA KRÁLI   

8.00 

Streda 8.00 

Piatok    8.00   

NEDEĽA 8.00 

 

 


