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23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (5.9.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Utorok: sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov 

a mučeníkov, spomienka 

Streda: NARODENIE PANNY MÁRIE, sviatok 

Štvrtok: sv. Petra Clavera, kňaza, ľubovoľná spomienka 

Nedeľa: 24. 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. Dnes  – 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. 

- pozývame deti, mládež aj rodičov na otvorenie Oratka v novom šk. roku. Otvorenie 

bude o 15:00 v priestoroch saleziánskeho oratória na Juhu. Bude možnosť prihlásiť sa na 

jednotlivé stretká. Vzhľadom na súčasnú situáciu  prosíme, aby všetci mali rúška.  

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

Obetujme poklonu za požehnanie apoštolskej cesty Sv. Otca Františka na Slovensku. 

- pozor ZMENA! Tento mesiac modlitby: Slovensko na kolenách, budú v STREDU 

8.9. večer o 20:00 v konkatedrále. Všetci ste srdečne pozvaní.  

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

Zapísať sa dá do 7.9. (utorok), zbierame sa už na druhý autobus. Pôjde sa zavčasu o 2:00 v noci 

z autobusovej zastávky pri kostole CaM na Juhu, nakoľko už o 8:00 sa uzatvárajú sektory, 

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! Na podujatie si treba zobrať potvrdenie 

o registrácii a občiansky preukaz. Od pondelka (6.9.) sa môžu na tejto stránke registrovať aj 

ľudia v tzv. režime OTP (očkovaní; tí čo budú testovaní a tí čo prekonali covid). Budú  

v samostatných sektoroch. 

4. V nasledujúcom týždni sa budú rozdávať v škole deviatakom prihlášky  na birmovku  

a  tretiakom na 1. SP v našej farnosti. Prosíme, vyplnené, čo najskôr odovzdať p. katechétkam. 

5. (Okres Poprad je naďalej 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  

12.9.2021 

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

                    14.30                                                          18.30 

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com
http://www.navstevapapeza.sk/
https://rkcpopradjuh.reenio.sk/sk/


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. Aj v školskom roku 2021/2022 vychádza katolícky časopis Rebrík. Je to jediný katolícky 

časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom 

raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté 

prijímanie, ale i na vyplnenie voľného času v kruhu rodiny. Rebrík môžete objednať svojim 

deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrík.sk alebo na telefónnom 

čísle 0903 962 029. Vzadu na stolíku sú letáky, aj prvé číslo. 

8. Zbierka pre potreby Diecézneho katechetického úradu z minulej nedele činila v kostole CaM 

954,69 €. Všetkým darcom za Vaše dary Pán Boh zaplať! 
  

 

 

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (5.9.2021) 

 
 

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 pre potreby Diecézneho katechetického úradu z minulej nedele činila na Kvetnici 

54,75 €. Všetkým darcom za Vaše dary Pán Boh zaplať! 

3. (Okres Poprad je naďalej podľa covid automatu v oranžovej farbe, preto v kostole sv. Heleny 

môže byť iba obmedzený počet ľudí, a to 25% na sedenie.) 

 
 

 

 

1. Zbierka pre potreby Diecézneho katechetického úradu z minulej nedele činila v kaplnke 

v Xenóne 30,- €. Všetkým darcom za Vaše dary Pán Boh zaplať! 
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