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20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (16.8.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Utorok: sv. Heleny, ľubovoľná spomienka 

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

Piatok: sv. Pia X., pápeža, spomienka  

Sobota: Panny Márie Kráľovnej, 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 
 

       

 

1. Dnes - je zbierka na novú faru a opravy kostola. Vopred vám darcom vyslovujeme Pán Boh 

zaplať za vaše dary! 

2. Streda   - je CELODENNÁ POKLONA EUCHARISTII od 8:00 do 17:30. Obetujme adoráciu za 

zastavenie pandémie.  

3. Budúca nedeľa - 23.8. o 15:00 sa uskutoční v konkatedrále koncert Komorného orchestra 

slovenských učiteľov, v ktorom pod vedením p. Alžbety Ševečkovej hrajú učitelia základných 

umeleckých škôl, študenti konzervatórií a nadšenci pre komornú hudbu z celého Slovenska. 

Vstupné dobrovoľné.  

4. V sobotu 29.8. plánujeme púť rodín na Mariánsku horu v Levoči. Máme tam rezervovanú sv. 

omšu o 9:00, po nej duchovný program a cestu na Spišskú Kapitulu, kde je teraz náš doterajší  

p. kaplán. Pôjdeme spoločným autobusom (cena  6,- €), resp. môžete aj vlastným autom. Na 

autobus sa zapisuje v sakristii. 

5. Na našej webovej stránke je program denného tábora (17. – 21. 8.), inštrukcie pre rodičov 

a povinné tlačivo o bezinfekčnosti dieťaťa a súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré treba 

doniesť s deťmi v pondelok ráno. 

6. Na stolíku vzadu sú informačné letáky o výbornom časopise pre deti - Rebrík. Vychádza 

mesačne počas školského roka. Sú tam aj staršie čísla časopisu. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Nedeľa  23.8.2020 

 doobeda         7.00 - seniori            9.00           11.00 – PRE DETI 

 poobede               14.30                             

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com


20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (16.8.2020) 
 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

Utorok – sviatok sv. Heleny, patrónky kostola  17.00 

NEDEĽA  10.00 

 

1. Dnes  - 16.8. je na Kvetnici o 10.00 hod. odpustová slávnosť z príležitosti sviatku svätej 

Heleny, patrónky kaplnky. Celebrantom a kazateľom bude dp. kaplán Andrej Adamčák. 

2. Sv. omše v nedele sú plánované vonku (aj odpustová). 
 

 

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

 

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón 
  

  

 
 

 

 

 
 

 

Streda 8.00 

Piatok    8.00 

NEDEĽA 8.00 


