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2. PÔSTNA NEDEĽA (8.3.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

 Pondelok: sv. Františky Rímskej, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka 

 Nedeľa: 3. PÔSTNA NEDEĽA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 

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 – pre mládež 

Sobota  7.00                                                         17.00 
 

       
 

 

1. Dnes -  bude STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ A ICH RODIČOV a začne 

krížovou cestou v kostole CaM o 15.00 hod. – deti, ktoré sa majú zapojiť nech prídu o 14.30 hod. 

2. Pondelok  -  po večernej sv. omši prosíme ešte o pomoc pri upratovaní kostola a v sobotu 

o 13.00 hod. 

3. Utorok - na sv. omši o 18.30 hod. začne STRETNUTIE RODIČOV BIRMOVANCOV  

z Juhu. Prosíme o účasť všetkých rodičov. 

4. Streda   - CELODENNÚ ADORÁCIU SVIATOSTI OLTÁRNEJ obetujme za Svätého Otca 

Františka (7. výročie zvolenia). 

- po večernej sv. omši budeme uvažovať pred Eucharistiou nad biblickými textami 

nasledujúcej nedele, ktoré nám priblíži hosť - teraz prof. František Trstenský. Potom od 20.30 

pokračujeme v čítaní Evanjelia podľa Jána. Adorácia bude trvať do 21.30 hod., kedy bude 

ukončená požehnaním. 

5. Štvrtok - Cirkevná základná škola sv. Jána Pavla II. v Poprade pozýva  budúcich prváčikov 

s rodičmi na Deň otvorených dverí, ktorý bude od 15.30 hod. Deti aj rodičia spoznajú školu, 

zažijú rôzne hry a stretnú známe rozprávkové bytosti. Plagátiky so žetónom na jazdu na poníkovi 

sú vzadu na stolíku. Zápis na školu bude od 6. 4. 2020. Presné informácie o zápise sú na webovej 

stránke školy. 

- večernú sv. omšu slúžia pátri minoriti, v kázni predstavia 2 spolubratov misionárov 

v Peru umučených v r. 1991 a po nej premietnu 24 minútový film o ružencovom boji proti 

terorizmu pod záštitou týchto mučeníkov. Bude možnosť zakúpiť si náboženské predmety. 

- o 18.00 hod. je prvé zasadanie Hospodárskej rady farnosti. 

6. Piatok - krížová cesta bude o 17.45 – predmodlievajú sa birmovanci. 

  - v kostole CaM bude 8. birmovanecké stretnutie, ktoré začína už krížovou cestou.  

7. Budúca nedeľa – krížová cesta začne o 15.00 hod., predmodlievajú sa DETI. Potom pre nich 

začnú tvorivé dielne a hry pod kostolom CaM (do 18.00 hod.)  

-  bude zbierka na novú faru a nutné opravy farského kostola. Vopred vám 

vyslovujeme Pán Boh zaplať za vašu štedrosť! 

- o 18.00 hod. je pod kostolom CaM nácvik spevokolu na veľkonočné sviatky. 

Pozývame aj nových spevákov. 

Nedeľa  15.3.2020  7.00                  9.00                  11.00 – pre deti 

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com
http://www.rkcpoprad.sk/birmovanci/


8. Sv. omše v nemocničnej kaplnke o 15.45 hod. od 21.2.2020 do odvolania nie sú kvôli chrípke. 

9. Jarná zbierka na charitu z minulej nedele činila v kostole CaM 1.965,15 €.  Ďakujeme vám za 

núdznych ľudí, o ktorých sa stará Spišská katolícka charita. 

10. Na stolíku vzadu sú tlačivá na darovanie 2% z už zaplatených daní. Aj takouto formou 

podporujeme cirkevné inštitúcie. 

11. Pozývame deti aj v druhý pôstny týždeň zapojiť sa do pôstnej aktivity, cez ktorú posilňujeme naše 

srdce. V tomto týždni sa pýtame: Ako je na tom tvoj jazyk? Tréningový plán na tento týždeň si 

deti môžu zobrať v sakristii. Kto splnil úlohy minulého týždňa, nech odovzdá kartičku a symbol 

srdca vloží na pripravené miesto pod oltárom. 

12. Začíname veľkonočnú potravinovú zbierku, ktorá bude trvať do 25.3. Potraviny môžete nosiť 

po sv. omšiach pod kostol CaM. Vopred vďaka za rodiny, ktoré obdarujete. 

13. Do odvolania sa z dôvodu prevencie v kostole neprežehnávame so svätenou vodou, nepodávame 

si ruky na znak pokoja a nepoužívame spoločné knižky. Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú 

zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. 

Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách: naopak, majú zodpovednosť voči 

ostatným, aby sa choroba nerozširovala. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

NEDEĽA 10.00 

 

Jarná zbierka na charitu z minulej nedele činila na Kvetnici 70,- €. Ďakujeme vám za núdznych 

ľudí, o ktorých sa stará Spišská katolícka charita. 
 

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

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón (na Juhu) 
 

Pondelok !! 8.00 

Utorok 8.00 

Streda ----- 

Piatok    8.00   

NEDEĽA 8.00 

 

 

Jarná zbierka na charitu z minulej nedele v Xenóne činila 30,- €. Ďakujeme vám za núdznych ľudí, 

o ktorých sa stará Spišská katolícka charita. 

 
 


