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25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (19.9.2021) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Pondelok:  sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, 

mučeníkov, spomienka 

Utorok: SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU,  sviatok 

Štvrtok: sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka 

Nedeľa: 26. NEDEĽA V CEZROČ. OBDOBÍ – Svetový deň migrantov a utečencov 
                  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Program bohoslužieb v týždni – Poprad – Juh 

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

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

Streda    6:45            12:00 - seniori             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  - je zbierka na novú faru a nutné opravy kostola CaM. Vopred vám Pán Boh zaplať! 

2. 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. 

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

s prestávkou počas obedňajšej sv. omše. Obetujme poklonu za práce na kostole. 

4. Budúca nedeľa – po sv. omši o 11:00 a o 14:30 ponúkame požehnanie matiek pred pôrodom. 

5. Povzbudení návštevou a podnetmi Sv. Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu 

nedeľu - 26. septembra - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych 

na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Sv. Otca, ktorý opakovane upriamuje 

pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby 

prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby  

v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali 

prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti 

iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh 

odmeň!" a ďakujeme. 

6. Pondelok  27.9. je 19:15 (po večernej sv. omši) STRETNUTIE RODIČOV BIRMOVANCOV, 

ktorí pôjdu na birmovku na Juhu. Stretnutie bude v kostole CaM na Juhu. Birmovanci, ktorí ste 

ešte neodovzdali prihlášku na birmovku, urobte tak na náboženstve tento týždeň! 

7. Okres Poprad je naďalej 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.  

Nedeľa  

26.9.2021 

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

                    14:30                                                          18:30 
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8. Chceme sa za Vás všetkých ešte poďakovať chlapom, ktorí predminulý týždeň odkryli základ na 

severozápadnej časti kostola CaM kvôli izolovaniu, lebo nám tade roky pretekala dažďová voda 

až do miestnosti v suteréne. 

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

10. Kto ste sa zapojili do duchovnej kytice pre Sv. Otca, vzadu na stolíku sú pamiatky pre Vás. 

11. Na stolíku sú už aj závesné kalendáre (cena 1,70 €), iný druh príde ešte počas týždňa. 
 

 

 

 

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (19.9.2021) 
 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

NEDEĽA 10.00 

 

 

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

2. Dnes  - je zbierka na novú faru. Vopred vám Pán Boh zaplať! 

3. Okres Poprad je naďalej podľa covid automatu v červenej farbe, preto je v kostole na Kvetnici 

obmedzený počet ľudí, a to 1 na 15 m2. 
 

 

 


