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29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – Misijná nedeľa 

(18.10.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Pondelok: sv. Pavla z Kríža, kňaza, ľubovoľná spomienka 

Štvrtok: sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka 

Piatok: sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľubovoľná spomienka 

Sobota: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 

Nedeľa: 30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Program bohoslužieb v týždni – Poprad – Juh 

Pondelok          6.45                                                    19.30 !! 

Utorok         6.45                                                    19.30 – vysielaná   

Streda         6.45                                                    19.30 

Štvrtok         6.45                                                    19.30 – vysielaná   

Piatok         6.45                                                    19.30 

Sobota         7.00                                          17.00        
 

       

 

 

 

1. Na kanáli YouTube našej farnosti 

https://www.youtube.com/channel/UCrgPcF0JIZkSFEJ2-0hkXjw 

a na facebookovej stránke @rkcpopradjuh vysielame naživo: 

SV. OMŠU Z NÁŠHO KOSTOLA:   utorok, štvrtok 19:30 a NEDEĽA  9:00 

ADORÁCIU:          streda 17:00 – 18:00 

2. Dnes  - celá cirkev slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za 

Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté 

koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, 

prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej stránke www.misijnediela.sk. Za Vaše 

milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.  

3. Pondelok - pozývame hlavne deti na spoločnú modlitbu sv. ruženca v rámci iniciatívy MILIÓN 

DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC. Bude prenášaná zo Spojenej školy sv. Jána Pavla II. Poprad 

prostredníctvom facebookovej stránky školy 9:00 a večer o 18:00 z kostola CaM cez YouTube 

a FB. 

- znovu ešte dopisujeme úmysly sv. omší pre kostol CaM na mesiace november – 

január. Zapisuje sa výlučne cez mail farnosti alebo telefonicky v PONDELOK v čase od 

13:00 do 14:00. 

4. Streda   - máme POKLONU EUCHARISTII od 17:00 do 18:00 prenášanú cez internet. 

Požehnanie mesta a farnosti bude ohlásené zvonom. Obetujme adoráciu aj tento týždeň  

za ukončenie pandémie u nás i v misiách.  

5. Sv. omše v týždni budú ráno 6:45 a večer 19:30!!; v sobotu 7:00 a 17:00 a v nedeľu 9:00 

6. Na sv. omšu môže prísť max. 6 osôb, teda z veriacich 3 (z rodiny, ktorá má úmysel sv. omše). 

Vstúpiť môžu 15 min. pred sv. omšou. 

Nedeľa  

25.10.2020 

  

doobeda             9.00 – vysielaná                

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCrgPcF0JIZkSFEJ2-0hkXjw
http://misijnediela.sk/podpora/


7. Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením 

počtu, a to jedna osoba na 15 štvorcových metrov vo vnútri - v Kostole sv. Cyrila a Metoda to 

znamená max. 50 ľudí.  

V exteriéri bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov obmedzený 

nebude. 

8. Kostol bude otvorený na súkromnú modlitbu od pondelka do soboty v čase od 14:00 do 16:00. 

9. Sv. spoveď (a sv. prijímanie) sa vysluhuje na požiadanie (treba sa dohodnúť telefonicky na čísle 

0950 277 199). 

10. Kancelária je tiež zatvorená, potrebné záležitosti vybavíte cez telefón 0950 277 199. 

11. Snúbenecké náuky budú aj počas pandémie pre snúbencov, ktorí sú z Popradu alebo majú sobáš  

v Poprade. Náuky sú v pastoračnom centre na Nábreží Jána Pavla II. v budove Katolíckej 

univerzity podľa rozpisu, ktorý nájdete na tejto stránke. Vchod je zozadu od parkoviska. Pred 

náukou je potrebné sa prihlásiť na tel. číslo 0911084098, keďže maximálny počet osôb je 6. 

12. Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca z predminulej nedele činila v kostole CaM 392,23- €. Za 

Sv. Otca a ľudí, ku ktorým táto pomoc pôjde Vám vyslovujeme: Pán Boh zaplať! Môžete prispieť 

aj priamo na číslo účtu: SK52 0900 0000 0001 0138 0460 

 

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

 

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – Misijná nedeľa   

(18.10.2020) 
 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

NEDEĽA  10.00 

 

1. Sv. omše v nedele sú už vo vnútri v kaplnke s obmedzeným počtom 6 ľudí. 

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

 

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón 
  

  

 
 

 

 

1. Sv. omše sú iba pre obyvateľov penziónu s obmedzeným počtom 6 ľudí. 
 

 

 

Streda 8.00 

Piatok   8.00 

NEDEĽA 8.00 

https://www.rkcpoprad.sk/snubenecke-nauky/

