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22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (30.8.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

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

Piatok:  Prvý piatok v mesiaci - k úcte Najsv. Srdca Ježišovho 

Sobota: Panny Márie, ľubovoľná spomienka – 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              9.00 - školská             18.30                                      

Štvrtok    6.45                                                  18.30 

Piatok    6.45                                                  18.30 

Sobota     7.00                                          17.00 
 

       

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA 

PRED 1. PIATKOM  

PONDELOK - UTOROK  17.00 – 18.00 

 STREDA – PIATOK 16.00 – 18.00 

 

1. Tento mesiac september vás v rodinách a spoločenstvách i pri ruženci v kostole pozývame  

k modlitbe na spoločný úmysel: za prvoprijímajúce deti a ich rodiny.  

2. Dnes  - po sv. omši, ktorá je o 11:00, bude požehnanie matiek pred pôrodom.  

- je 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. Zbierať sa bude spolu so zvončekom na konci sv. omší. Vopred vám 

vďaka! 

3. Utorok - je štátny sviatok, preto nebude otvorená kancelária!  

- 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. 

- poobede o 16.00 bude v Kostole sv. Egídia ste pozvaní na organový koncert. Na 

organe sa vám predstaví koncertný organista a klavirista Mgr. art. Marek Vrábel. ArtD. 

4. Streda  - bude sv. omša aj o 9.00 na začiatku školského roka so žiakmi, študentmi a učiteľmi  

cirkevnej Spojenej školy sv. Jána Pavla II. 

- preto POKLONA EUCHARISTII bude výnimočne od 11:00! do 17:30. Obetujme 

adoráciu za  kňazské povolania.  

- po večernej sv. omši bude STRETNUTIE LEKTOROV. 

 

Nedeľa  6.9.2020 

 doobeda         7.00 - seniori            9.00           11.00 – PRE DETI 

 poobede               14.30                             

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com


5. Budúca nedeľa - na sv. omši o 11:00, ktorá je s príhovorom pre deti, budeme sa modliť za dary 

Ducha Svätého pre žiakov a študentov. 

6. Študenti a dospelí, ktorí túžite prijať iniciačné sviatosti (krst, Eucharistiu a birmovanie), 

prihláste sa do konca septembra v kancelárii alebo zaslaním emailu na adresu: 

farnost@rkcpopradjuh.sk Je potrebné nahlásiť meno a priezvisko, adresu, kontakt a ktoré sviatosti 

chcete prijať. 

7. Členovia SSV, v sakristii si vyzdvihnite kalendáre a podielové knihy. Členské je 8,- €/ročne. Ak 

by ste sa noví chceli stať členmi, treba sa hlásiť u p. kostolníka. 

8. Pondelok 7.9. – bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich o 19:15 (v Kostole sv. Cyrila a 

Metoda) ohľadom organizačného zabezpečenia slávnosti. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (30.8.2020) 
 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

NEDEĽA  10.00 

 

1. Sv. omše v nedele sú plánované vonku. 
 

 

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

 

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón 
  

  

 
 

 

 

 
 

 

Streda 8.00 

Piatok   8.00 

NEDEĽA 8.00 

mailto:farnost@rkcpopradjuh.sk 

