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20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (15.8.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Pondelok: sv. Štefan Uhorského, kráľa, ľubovoľná spomienka 

Streda: sv. Heleny, ľubovoľná spomienka 

Piatok:  sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka 

Sobota: sv. Pia X., pápeža, spomienka 

Nedeľa: 21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

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     19.00 - seniori 
 

       

 

1. Túto nedeľu na prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie budeme pri sv. omšiach  

požehnávať byliny a kvety, ktoré môžete doniesť pred oltár. 

2. Dnes - je zbierka na novú faru a nutné opravy kostola CaM. Vopred vám Pán Boh zaplať! 

3. Streda - máme CELODENNÚ ADORÁCIU SVIATOSTI OLTÁRNEJ v čase: 7:15 – 17:30. 

Obetujme poklonu za požehnanie apoštolskej cesty pp. Františka na Slovensko.   

4. Budúca nedeľa – od budúceho víkendu je pridaná sv. omša v sobotu o 19:00 - pre seniorov 

a v nedeľu o 18:30. 

5. Od pondelka 16.8. je okres Poprad podľa covid automatu v oranžovej farbe, preto bude v kostole 

CaM obmedzený počet ľudí, a to 100 na sedenie a 50 na státie. Na nedeľné sv. omše o 14:30 

a 18:30 a v sobotu večer 17:00 bude možná rezervácia miesta. Sv. omša v nedeľu o 9:00 

a o 11:00 bude iba pre zaočkovaných, tam je počet neobmedzený. Deti do 12 rokov sa počítajú 

ako plne zaočkovaní. Zaočkovaní sa preukážu covid preukazom vytlačeným alebo v mobile. 

6. Už je možné zaregistrovať sa na stretnutie so Sv. Otcom (Prešov, Košice, Šaštín), a to na 

stránke www.navstevapapeza.sk . Z našej farnosti plánujme ísť do Šaštína. 

7. Kto ste sa zapojili do duchovnej kytice pri príležitosti návštevy Svätého Otca (od 7.8. do 15.9.), 

pod sochou Fatimskej Panny Márie sú pre vás obrázky. 

8. Príďte sa stretnúť so Svätým Otcom Františkom v špeciálnej službe dobrovoľníkov. 

Organizátori hľadajú viac ako 1000 ľudí do Šaštína, 700 do Košíc a 1000 do Prešova. Potrebujú 

vás na jednotlivé dni, na služby usporiadateľov v sektoroch, parkovanie, či inde. Všetky 

informácie aj prihlášku nájdete na linku https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik alebo na 

plagátoch vonku. Ďakujú a tešia sa na stretnutie.  

9. Spišská katolícka charita organizuje zbierku školských pomôcok pre rodiny v núdzi. Zbierka 

prebieha do 15.9.2021. Kto sa chcete zapojiť, môžete priniesť tieto pomôcky dozadu na stolík pri 

dverách. Viac informácii nájdete na stránke spišskej katolíckej charity https://caritas.sk/zbierka-

skolskych-pomocok-2021/ . 

Nedeľa  

22.8.2021 

   7.00 - seniori       9.00 - zaočkovaní       11.00 – PRE DETI, zaočkovaní 

                    14.30                                                          18.30 
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20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (15.8.2021) 
 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

Streda – sv. Heleny, patrónky 17:00 

NEDEĽA 10:00 

 

 

1. Dnes - je zbierka na novú faru. Vopred vám Pán Boh zaplať! 

2. Odpustová slávnosť ku cti sv. Heleny, patrónky kaplnky, z príležitosti jej blížiaceho sa sviatku 

bude v nedeľu 22.8. Ako kazateľ sa prisľúbil dp. František Bebko, duchovný správca nemocnice.  

3. Sv. omše sú plánované vonku. Aj v exteriéri je potrebné mať rúško a rozostupy. 

4. Od pondelka 16.8. je okres Poprad podľa covid automatu v oranžovej farbe, preto bude v kostole 

sv. Heleny môcť byť iba obmedzený počet ľudí, a to 25% na sedenie. 

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


