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27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (4.10.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Pondelok: sv. Faustíny Kowalskej, panny,  ľubovoľná spomienka  

Utorok: sv. Bruna, kňaza, ľubovoľná spomienka 

Streda: Ružencovej Panny Márie, spomienka 

Sobota: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka  

Nedeľa: 28. 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         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                                                     17.00       19.00 - seniori 

 
       

 

 

 

1. Tento mesiac október vás v rodinách a spoločenstvách i pri ruženci v kostole pozývame  

k modlitbe na spoločný úmysel: za ukončenie pandémie u nás i v misiách.  

2. Zmena! Pondelok až piatok bude možné tiež rezervovať miesto na sv. omši o 18:30 (20 miest). 

3. Streda   - máme celodennú POKLONU EUCHARISTII od 8:00 do 11.00 a od 13.00 do 17:30.  

Obetujme adoráciu aj tento týždeň za misionárske povolania.  

4. Nedele – je pridaná sv. omša o 13.00 večer 16.30 a 18.30 hod. 

5. Dnes – je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca preložená z 29. júna. Vopred Vám Pán Boh 

zaplať! Môžete prispieť aj priamo na číslo účtu: SK52 0900 0000 0001 0138 0460 

6. Účasť na nedeľnej svätej omši (v sobotu večer 17:00 a v nedeľu – 5 sv. omší) a v týždni 18:30 

bude možné rezervovať na webstránke farnosti najskôr 24 hodín a najneskôr 30 minút pred 

začiatkom vybranej svätej omše. 

7. Do kostola v týždni i na sv. omše pre seniorov v nedeľu  idú veriaci v poradí, ako prišli (max. 

45 ľudí a 18:30 v týždni 25). 

8. Nedeľná svätá omša v sobotu večer 19:00 a v nedeľu ráno 7:00 je vyhradená výlučne pre 

seniorov nad 65 rokov. 

9. Kostol sa otvára v nedeľu a v sobotu večer iba 15 min. pred sv. omšou a v ostatné dni  

30 minút pred sv. omšou. 

10. Znovu je v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. 

11. Biskupi prosia zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich 

chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, 

atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu. 

 

 

Nedeľa  

11.10.2020 

 doobeda       7.00 - seniori                   9.00                   11.00  

 poobede     13.00 - seniori            14.30              16.30              18.30 

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com


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

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (4.10.2020) 
 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

NEDEĽA  10.00 

 

1. Sv. omše v nedele sú odteraz vo vnútri v kaplnke. 

 

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

 

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón 
  

  

 
 

 

 

1. Sv. omše sú iba pre obyvateľov penziónu. 
 

 
 

 

Pondelok 8.00 

Piatok   8.00 

NEDEĽA 8.00 


