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24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (13.9.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Pondelok: POVÝŠENIE SV. KRÍŽA, sviatok 

Utorok: SEDEMBOLESTNEJ P. MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA, slávnosť 

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

Štvrtok: sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka  

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

Program bohoslužieb v týždni – Poprad – Juh 

Pondelok     6.45                                                  18.30 
Utorok    7.00                     9.00                      18.30 
Streda    6.45                                                  18.30                                      
Štvrtok    6.45                                                  18.30 
Piatok    6.45                                                  18.30 
Sobota     7.00                                          17.00 

 

       

 

1. Dnes  - je zbierka „Boží hrob“, ktorá sa bežne koná pri poklone v Božom hrobe. Tohto roku 

je z rozhodnutia Sv. Otca presunutá z Veľkej noci k sviatku Povýšenia sv. Kríža. Výťažok zbierky 

ide na pomoc kresťanským spoločenstvám vo Sv. zemi. Vopred Vám vyslovujeme  vďaku za 

nich. 

2. Streda, 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 stredu. 

3. Štvrtok   - máme celodennú POKLONU EUCHARISTII v rámci diecézy. Bude od 8:00 do 

17:30. Obetujme adoráciu za otcov biskupov a našu diecézu. (V stredu poklona preto nebude!) 

- v tomto školskom roku 2020-2021 sa uskutoční posledný tretí ročník Diecéznej školy 

viery. Jeho témou je viera. Prvé stretnutie bude teraz vo štvrtok 17. septembra v konkatedrále, 

začne sv. omšou o 15:45. 

4. V nedeľu 27.9. máme 1. sv. prijímania na sv. omšiach o 9:00 a 11:00. Prosíme vás, aby ste 

využili možnosť ísť na iné sv. omše. 

5. Víkendová oáza pre bezdetné páry sa uskutoční v Penzióne Augustineum v Bardejovských 

Kúpeľoch od 23. (večer) do 25. októbra 2020 (obed). Viac o tom je na plagátoch a na našej 

webstránke. 

6. Študenti na stredných školách, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania, hláste sa čím skôr  

v kancelárii. Deviataci už dostali prihlášky, nech ich čím skôr odovzdajú svojim katechétom. 

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

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

 

 

Nedeľa  20.9.2020 

 doobeda         7.00 - seniori            9.00           11.00 – PRE DETI 

 poobede               14.30                             

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com


24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (13.9.2020) 
 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

NEDEĽA  10.00 

 

1. Sv. omše v nedele sú plánované vonku. 

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

 

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón 
  

  

 
 

 

 
 

 
 

 

Utorok 8.00 

Piatok   8.00 

NEDEĽA 8.00 


