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        TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA (15.12.2019) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

 Sobota:   sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka 

 Nedeľa:  4. ADVENTNÁ NEDEĽA  
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program bohoslužieb v týždni – Poprad - Juh 

Pondelok   6.00 - roráty                                       18.30 

Utorok   6.45                                                     18.30 

Streda   6.00 - roráty                                       18.30 

Štvrtok   6.45                                                     18.30 

Piatok      6.00 – roráty s deťmi                        18.30 

Sobota     7.00                                                     17.00 
 

       
 

 

1. Dnes  - Spojená škola sv. Jána Pavla II. bude predávať svoje vianočné výrobky na 

vianočnom trhu v čase dvoch sv. omší  - od 10.00 do  12.30.hod. Za dobrovoľný príspevok si 

môžete zakúpiť originálne vianočné ozdoby, ktoré vyrobili žiaci a učitelia cirkevnej školy. 

– pozývame DETI na tvorivé dielne a hry od 15.30 do 18.00 hod. pod kostolom CaM. 

-  o 17.00 hod. je nácvik jasličkovej pobožnosti. Pozývame aj ďalšie deti,  potrebujeme 

obsadiť hlavne úlohy anjelov. 

- o 18.00 hod. je nacvičovanie koledovania Dobrá novina. Pozývame deti, ktoré sa 

chcú  do nej zapojiť. 

- o 18.30 hod. budú MODLITBY za NAŠE MESTO. Pozývame všetkých, ktorým záleží 

na dobre v našom meste a Božom požehnaní preň. 

2. Pondelok - doobedu ideme ku všetkým chorým – sviatočným aj prvopiatkovým. V sakristii 

zahláste chorých na túto vianočnú sv. spoveď. 

3. Utorok -  v nemocničnej kaplnke bude sv. omša o 6.20 hod. 

4. SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED VIANOCAMI (Prosíme všetkých, aby si spoveď 

nenechávali na posledný deň): 
 

 konkatedrála 
Kostol sv. Cyrila  

a Metoda 

streda 18.12.2019 
  9:00 – 12:00 

14:00 – 16:30 
----- 

štvrtok 19.12.2019 
  9:00 – 12:00 

14:00 – 16:30 
19:00 – 20:00 

piatok 20.12.2019 
  9:00 – 12:00 

14:00 – 16:30 
19:00 – 20:00 

sobota 21.12.2019   9:00 – 12:00 ----* 

nedeľa 22.12.2019  14.00 – 16.30 

* spovedanie mimo  Poprad 

 

Nedeľa 22.12.2019  7.00                    9.00                      11.00 – pre deti 

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com


5. Streda  - máme CELODENNÚ POKLONU SVIATOSTI OLTÁRNEJ. Odloženie bude o 17.45 

hod. Obetujme adoráciu tento deň za kňazov spovedníkov a ľudí, ktorí pristúpia k vianočnej 

spovedi. 

- POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ po večernej sv. omši je ako stále do 20.00 hod.  

6. Piatok   - sú roráty o 6.00 hod. za účasti detí, s ktorými sa po sv. omši stretneme na 

spoločných raňajkách. Všetky deti srdečne pozývame! 

- Sv. Otec František sa dožíva 83 rokov, modlime sa za neho, ako nás často prosí. 

7. Budúca nedeľa  - 18.00 hod. nácvik spevokolu na Vianoce v pastoračných priestoroch. 

8. Skauti budú rozdávať Betlehemské svetlo 24.12. v Kostole sv. Cyrila a Metoda od 7.45 do 15.00. 

9. Dary na novú faru: jedno spoločenstvo 500,- € a jednotlivci spolu 250,- €.Všetkým darcom Pán 

Boh zaplať! 

10. Ešte sú na stolíku naše pohľadnice s detským motívom. Cena je 0,30 € Taktiež si môžete zakúpiť 

vianočné číslo Brány.  

11. Kto má záujem o posviacku bytu vo vianočnom období, nech sa prihlási v sakristii u p. 

kostolníka. Plánujeme ísť v sobotu 28.12.2019 po Novom Juhu (Leopoldov) a v sobotu 4.1.2020 

po Starom Juhu. 
    

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

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

NEDEĽA 10.00 

 
 

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

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón na Juhu 
 

Utorok 8.00 

Streda 8.00 

Piatok    8.00   

NEDEĽA 8.00 

 

 


