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26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (27.9.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Pondelok: sv. Václava, mučeníka, ľubovoľná spomienka 

Utorok: SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV,  sviatok 

Streda: sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 

Štvrtok: sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka 

Piatok: Svätých anjelov strážcov, spomienka  

Prvý piatok v mesiaci - k úcte Najsv. Ježišovho Srdca 

Sobota: Panny Márie, ľubovoľná spomienka – fatimská sobota 

Nedeľa: 27. 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 

 

       

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA 

PRED 1. PIATKOM  

PONDELOK - UTOROK  17.00 – 18.00 

 STREDA – PIATOK 16.00 – 18.00 

 

1. Prvoprijímajúce deti s rodičmi pozývame na večerné sv. omše v týždni podľa poradia, ako mali 

1. sv. prijímanie: v pondelok  zo školy  Dostojevského, 

 v utorok   zo školy  Tajovského a Tatarku (Mládeže) 

 v stredu  zo školy  Jarnej 

 vo štvrtok  zo školy  cirkevnej a Letnej   

2. Pondelok - je STRETNUTIE RODIČOV BIRMOVANCOV, ktorí bývajú na Juhu pred 

začiatkom prípravy na birmovku. Stretnutie začne o 19:30 v kostole sv. Cyrila a Metoda. 

3. Streda   - máme celodennú POKLONU EUCHARISTII od 8:00 do 17:30.  Obetujme adoráciu aj 

tento týždeň za prvoprijímajúce deti a ich rodiny .  

4. Piatok  - bude prvé STRETNUTIE BIRMOVANCOV iba na večernej sv. omši o 18:30  

5. Budúcu nedeľu – je pridaná sv. omša večer 18.30 

- po sv. omši o 11.00 je požehnanie matiek pred pôrodom. 

- bude pri sv. omšiach Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca, preložená 

z 29.júna. Vopred Vám Pán Boh zaplať! 

Nedeľa  

4.10.2020 

 doobeda       7.00 - seniori                  9.00                   11.00 – PRE DETI 

 poobede              14.30                                    18.30 

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com


6. Nakoľko sa zhoršila epidemiologická situácia v našom okrese, znovu je povinné šachovnicové 

sedenie v kostole s výnimkou členov tej istej domácnosti. 

7. Veriacich, ktorí pociťujú príznaky ochorenia uisťujeme, že v týchto okolnostiach nie sú viazaní 

povinnosťou účasti na nedeľnej bohoslužbe a je potrebné, aby zostali doma, kde môžu sledovať 

prenos liturgie cez rádio, televíziu, prípadne internet.  

8. Naďalej sv. prijímanie dávame na ruku. Rúško si treba zložiť až tesne pred prijatím, keď už ste 

na rade. Kto v individuálnom prípade z vážneho dôvodu nemôže prijímať do rúk, nech príde 

celkom na záver radu prijímajúcich  

 

 

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

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (27.9.2020) 
 

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 


