
 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 

 
 

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (23.8.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Pondelok: SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA, sviatok 

Štvrtok:  sv. Moniky, spomienka 

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

Sobota: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, 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 
 

       

 

1. SVIATOSŤ ZMIERENIA  - v pracovné dni:  pol hodiny pred rannou sv. omšou  

a večer v čase 17:00 – 18:00  

2. Dnes - 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.  

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

poďakovanie za denný tábor v minulom týždni.  

4. Sobota  - 29.8. plánujeme púť rodín na Mariánsku horu v Levoči. Máme tam rezervovanú sv. 

omšu o 9:00 v bazilike Panny Márie (rúška), duchovný program a cestu na Spišskú Kapitulu, 

kde je náš doterajší p. kaplán. Autobus je už plný a odchádza 7:30 zo zástavky spred kostola 

CaM. Pozývame aj ďalšie rodiny autami, dá sa nimi vyjsť až hore. 

5. Budúca nedeľa  - po sv. omši, ktorá je o 11.00 bude požehnanie matiek pred pôrodom. 

– bude zbierka pre potreby Diecézneho katechetického úradu, ktorý 

zastrešuje katechizáciu v našej diecéze a nedostáva žiadny štátny príspevok. Viac o jeho činnosti 

je na plagátoch na nástenkách. Vopred vám vďaka! 

6. V utorok 1.9.2020 na slávnosť sv. Egídia bude odpustová sv. omša, ktorá sa bude sláviť na 

Námestí sv. Egídia o 10.30 medzi kostolmi. Sv. omšu bude celebrovať pomocný biskup spišskej 

diecézy Mons. Ján Kuboš a posvätí sochu sv. Egídia, ambón a sedes.  

7. Chceme sa v mene detí a ich rodičov poďakovať p. kaplánovi Andrejovi, vedúcej tábora Zdenke 

a všetkým animátorom za zorganizovanie denného tábora v minulom týždni. 

8. Zbierka na novú faru a opravy kostola z minulej nedele v kostole CaM činila (po odpočítaní 

priemerného zvončeka) 4.385, 81 €. Vám darcom vyslovujeme úprimne: Pán Boh zaplať! 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nedeľa  30.8.2020 

 doobeda         7.00 - seniori            9.00           11.00 – PRE DETI 

 poobede               14.30                             

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com


 

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (23.8.2020) 
 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

NEDEĽA  10.00 

 

1. Sv. omše v nedele sú plánované vonku. 
 

 

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

 

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón 
  

  

 
 

 

 

 
 

1. Zbierka na novú faru a opravy farského kostola z minulej nedele v kaplnke v Xenóne činila 

50,- €. Vám darcom vyslovujeme úprimne: Pán Boh zaplať! 
 

Streda 8.00 

Piatok   8.00 

NEDEĽA 8.00 


