
 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 
farnosť Poprad - Juh 

Námestie sv. Cyrila a sv. Metoda 4388/59, 058 01 POPRAD 
tel.: 0950 277 199    www.rkcpopradjuh.sk    e-mail: farnost@rkcpopradjuh.sk 

 
 

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (26.1.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

 Pondelok: sv. Angely Merici, panny, ľubovoľná spomienka 

Utorok: sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 

 Piatok: sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka 

 Nedeľa: OBETOVANIE PÁNA - Hromnice, sviatok 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 

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                 10.15 - školská               18.30 – pre mládež 

Sobota  7.00                                                         17.00 
 

       
 

 

1. Dnes - po sv. omši o 11.00 h. ponúkame rodinám požehnanie matiek pred pôrodom. 

- dnešný zvonček odvádzame z rozhodnutia diecézneho biskupa pre potreby 

katolíckych škôl Spišskej diecézy. 

2. Utorok - po večernej sv. omši je STRETNUTIE LEKTOROV. 

3. Streda   - máme CELODENNÚ ADORÁCIU SVIATOSTI OLTÁRNEJ. Odloženie bude o 17.45 

hod. Obetujme adoráciu tento deň za jednotu v našich rodinách. 

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

4. Štvrtok - po večernej sv. omši premietame v pastoračných priestoroch film o B. sluhovi 

biskupovi Jánovi Vojtaššákovi Giorni dei barbari.  

5. Budúca nedeľa – na sv. omše treba doniesť vyplnené volebné lístky na voľby do Hospodárskej 

rady farnosti, po sv. omši ich pozbierajú. 

6. Chceme sa za vás všetkých poďakovať chlapom a mládencom, ktorí boli v sobotu vyčistiť 

zvonovú vežu. 

7. Zbierka na novú faru a nutné opravy farského kostola z minulej nedele činila v kostole CaM 

5.120,53 €. Individuálne počas mesiaca ste darovali 1.515,- € a ďalší priamo na zbierkový účet. 

Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! 

8. Prvé sv. prijímanie tohto roku je plánované na 16. a 17. mája, podrobné rozdelenie škôl je na 

našej webovej stránke. 

9. Sviatosť birmovania nám naplánovali na 6. júna 2020 (sobota).  

 

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

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

NEDEĽA 10.00 

 

Zbierka na novú faru a nutné opravy farského kostola z minulej nedele činila na Kvetnici 89,- €. 

Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! 

 
 

 

Nedeľa  2.2.2020  7.00                  9.00                  11.00 – pre deti 

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com


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

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón na Juhu 
 

Utorok 8.00 

Streda 8.00 

Piatok    8.00   

NEDEĽA 8.00 

 

 


