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21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (22.8.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Pondelok: sv. Ruženy Limskej, ľubovoľná spomienka 

Utorok:  SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA, sviatok 

Streda: sv. Ľudovíta, ľubovoľná spomienka 

Piatok:  sv. Moniky, spomienka 

Sobota: sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 

Nedeľa: 22. 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. Streda  - máme CELODENNÚ ADORÁCIU SVIATOSTI OLTÁRNEJ v čase: 7:15 – 17:30. 

Obetujme poklonu na poďakovanie za Božiu ochranu detí a mládeže počas prázdnin.   

2. Sobota  - Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva na modlitbové stretnutie za mladých 

pod názvom DVOJBODKA za prázdninami. V sobotu 28.8. na Mariánskej Hore v Levoči. 

Viac info a program nájdete na www.komisia.sk a na plagáte (na nástenkách). 

3. Budúca nedeľa – po sv. omši o 11:00 a o 14:30 ponúkame požehnanie matiek pred pôrodom. 

- bude zbierka pre potreby DKÚ. Katechetický úrad je finančne zabezpečený 

prostredníctvom tejto zbierky a príspevkom z Biskupského úradu. Nie je poberateľom 

príspevku zo štátneho rozpočtu. Prosíme o podporu pri tejto zbierke, aby sa i naďalej rozvíjalo 

dielo katechézy v našej diecéze. Ak chcete prispieť priamo na účet DKÚ, na plagáte nájdete 

IBAN alebo QR kód. Pán Boh zaplať! 

4. 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 pri vchode covid preukazom vytlačeným alebo 

v mobile. 

5. 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. 

6. Zbierka na novú faru a nutné opravy kostola CaM z minulej nedele spolu so zvončekom činila 

v kostole CaM 4.208,46 €. Pán Boh zaplať za Vaše štedré dary!                            

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. Do 15.9. prebieha zbierka školských pomôcok pre rodiny v núdzi. Vzadu na stolíku pri dverách.  

Nedeľa  

29.8.2021 

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

                    14.30                                                          18.30 

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com
http://www.komisia.sk/
https://drive.google.com/file/d/1Tacg60TDQ2i4RPZs9_l-osYxdQgx11xp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wJd8aJQh1tyMC03k9w7bECVZuEKN5oJu/view?usp=sharing
https://rkcpopradjuh.reenio.sk/sk/
http://www.navstevapapeza.sk/


 

 

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (22.8.2021) 
 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

NEDEĽA 10.00 

 

 

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

2. Zbierka na novú faru z minulej nedele činila na Kvetnici 343,- €. Pán Boh zaplať za Vaše 

štedré dary!                            

3. 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. 

4. Po odpustovej sv. omši je ofera. Pán Boh zaplať všetkým darcom! 

 
 

 

 

1. Zbierka na novú faru z minulej nedele činila v Xenóne 30,- €. Pán Boh zaplať za Vaše štedré 

dary!                            
 


