
 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 

 
 

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (12.9.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Pondelok:  sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 

Utorok: POVÝŠENIE SV. KRÍŽA, sviatok 

Streda: SEDEMBOLESTNEJ P. MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA, slávnosť 

Štvrtok: sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov,  spomienka 

Nedeľa: 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Program bohoslužieb v týždni – Poprad – Juh 

Pondelok     6:45            12:00 - seniori             18:30 

Utorok    6:45            12:00 - seniori             18:30 

Streda    7:00         9:00 - zaočkovaní    14:30          18:30 

Štvrtok    6:45            12:00 - seniori             18:30 
Piatok    6:45            12:00 - seniori             18:30 

Sobota     7:00                         15:30 - seniori          17:00      
 

       

 

1. Dnes - Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska sa o 15:30 na dvanásť minút 

rozoznejú zvony katolíckych kostolov na celom Slovensku z príležitosti príchodu Svätého Otca 

Františka. 

2. Pondelok – je pre nezaočkovaných pútnikov do Šaštína možnosť otestovať sa v Pastoračnom 

centre na Nábreží Jána Pavla (pod Katolíckou univerzitou) v čase od 13:00 do 16:00. 

3. Štvrtok 16.9.2021 bude pokračovať v konkatedrále Diecézna škola viery po sv. omši o 15:45 

(OTP režim). 

4. Piatok  - máme CELODENNÚ ADORÁCIU SVIATOSTI OLTÁRNEJ v rámci diecézy v čase: 

7:15 – 17:30 s prestávkou počas obedňajšej sv. omše. Obetujme poklonu na poďakovanie za 

apoštolskú cestu Sv. Otca Františka na Slovensku. 

5. Piatok a sobota sú jesenné kántrové dni. Záväzný je aspoň jeden deň. Obsahom kántrového dňa 

je modlitba a zdržiavanie sa mäsa. Náplňou týchto dní je poďakovanie za úrodu. My budeme 

mať túto sv. omšu v piatok. 

6. Budúca nedeľa – bude zbierka na novú faru a nutné opravy kostola CaM. Vopred vám Pán 

Boh zaplať! 

7. Na púť do Šaštína sa pôjde 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. Na podujatie si treba zobrať 

vstupenku (vytlačenú) a občiansky preukaz. Všeobecné info sú aj na vstupenke. 

8. Okres Poprad je od pondelka 13.9. podľa covid automatu v červenej farbe, preto je v kostole 

CaM obmedzený počet ľudí, a to 1 na 15 m2. Na nedeľné sv. omše o 14:30 a 18:30 a v sobotu 

večer 17:00 je stále možná rezervácia miesta. Sv. omša v nedeľu o 9:00 a o 11:00 je 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. Interiéri je 

potrebné používať respirá tor! 

 

Nedeľa  

19.9.2021 

   7:00 - seniori       9:00 - zaočkovaní       11:00 – PRE DETI, zaočkovaní 

                    14:30                                                          18:30 
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9. Pondelok  20.9. je po večernej sv. omši STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH 

v kostole CaM na Juhu  19:15 školy: Tatarku (Mládeže),Tajovského, Dostojevského  
19:45 školy: Jarná, Letná a Spojená škola sv. Jána Pavla II. 

 

 

10. 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.  
 

 

 

 

 

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (12.9.2021) 
 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

NEDEĽA 10.00 

 

 

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

2. Okres Poprad je od pondelka 13.9. podľa covid automatu v červenej farbe, preto je v kostole na 

Kvetnici obmedzený počet ľudí, a to 1 na 15 m2. 
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