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22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (29.8.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Piatok: sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka  

Prvý piatok v mesiaci - k úcte Najsv. Ježišovho Srdca 

Sobota:     Panny Márie - fatimská sobota 

Nedeľa: 23. 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 

 

       

 

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA  

PRED 1. PIATKOM 

PONDELOK – UTOROK 17:00 – 18:00 

STREDA - ŠTVRTOK 16:00 – 18:00 

PIATOK 17:00 – 18:00 
 

1. Tento mesiac september pokračujeme v spoločnom modlitbovom úmysle vo farnosti, a to 

v príprave duchovnej kytice pri príležitosti návštevy Svätého Otca. Modlime sa spoločne denne 

modlitbu ruženca v kostole, doma alebo v spoločenstve za Slovensko a za pápeža Františka. 

2. Dnes  – 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! 

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

Obetujme poklonu za požehnanie Eucharistického kongresu v Budapešti (5. – 12.9.) 

- na Námestí sv. Egídia sa koná o 10:00 odpustová slávnosť z príležitosti jeho sviatku. 

-  je štátny sviatok, preto nebude otvorená kancelária.  

4. Budúcu nedeľu – na sv. omšiach 9:00, 11:00 a 14:30 bude Veni Sancte (Príď, Duchu Svätý) - 

modlíme sa za žiakov a študentov na začiatku školského roka. 

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

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. 

Nedeľa  

5.9.2021 

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

                    14.30                                                          18.30 

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1wJd8aJQh1tyMC03k9w7bECVZuEKN5oJu/view?usp=sharing
https://rkcpopradjuh.reenio.sk/sk/


6. Z našej farnosti putujeme 15.9. (streda) do Šaštína, prihláste sa v sakristii, cena je 18,- €. 

Zapísať sa dá do 7.9. (utorok). Pôjde sa zavčasu nadránom a vraciame sa večer. Treba sa tiež 

zaregistrovať na jednotlivé stretnutia so Svätým Otcom (Prešov, Košice, Šaštín) na stránke 

www.navstevapapeza.sk . Nezabudnite v prihlasovacom formulári napísať aj farnosť! 
  

 

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (29.8.2021) 
 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

NEDEĽA 10.00 

 

 

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

2. (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.) 

3. Chceme sa za nás všetkých poďakovať ochotným Kvetničanom za skrášlenie okolia pri 

príležitosti minulo týždenného odpustu, za kvetinovú výzdobu i za obnovenie krížovej cesty pri 

lurdskej jaskyni a chodníka k nej. 

 
 

 

 

 

http://www.navstevapapeza.sk/

