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23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (6.9.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

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

a mučeníkov, spomienka 

Utorok: NARODENIE PANNY MÁRIE, sviatok 

Streda: sv. Petra Clavera, kňaza, ľubovoľná spomienka 

Sobota: Najsvätejšieho mena Mária, 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 
 

       

 

1. Dnes  - na sv. omši o 11:00, ktorá je s príhovorom pre deti, budeme sa modliť za dary Ducha 

Svätého pre žiakov a študentov. 

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

bude o 15:30 v priestoroch saleziánskeho oratória na Juhu. Vzhľadom na súčasnú situáciu  

prosíme, aby všetci mali rúška.  

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

Metoda) ohľadom organizačného zabezpečenia slávnosti. 

3. Streda   - máme celodennú POKLONU EUCHARISTII v pravidelnom čase od 8:00 do 17:30. 

Obetujme adoráciu poďakovanie za púť do Levoče predminulú sobotu. 

4. Budúca nedeľa – bude zbierka „Boží hrob“, ktorá je z rozhodnutia Sv. Otca presunutá z Veľkej 

noci a koná sa bežne pri poklone v Božom hrobe. Výťažok zbierky ide na pomoc kresťanským 

spoločenstvám vo Sv. zemi. Vopred Vám vyslovujem  vďaku za nich. 

5. Chceme sa ešte za nás všetkých poďakovať chlapom z farnosti, ktorí nám predminulý týždeň 

opravovali fasádu na kostole nad kaplánskym bytom. 

6. Zbierka pre potreby Diecézneho katechetického úradu z minulej nedele činila 702,19 €. 

Všetkým darcom v jeho mene vyslovujeme Pán Boh zaplať! 

7. 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. 

8. Deviatkom sa budú v nasledujúcom týždni v škole rozdávať prihlášky na birmovku. 

 

Nedeľa  13.9.2020 

 doobeda         7.00 - seniori            9.00           11.00 – PRE DETI 

 poobede               14.30                             

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com
mailto:farnost@rkcpopradjuh.sk 


9. 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. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (6.9.2020) 
 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

NEDEĽA  10.00 

 

1. Sv. omše v nedele sú plánované vonku. 

2. Zbierka pre potreby Diecézneho katechetického úradu z minulej nedele činila na Kvetnici 

93,- €. Všetkým darcom v jeho mene vyslovujeme Pán Boh zaplať! 

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

 

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón 
  

  

 
 

 

 

1. Zbierka pre potreby Diecézneho katechetického úradu z minulej nedele činila 30,- €. 

Všetkým darcom v jeho mene vyslovujeme Pán Boh zaplať! 
 

 
 

 

Utorok! 8.00 

Piatok   8.00 

NEDEĽA 8.00 


