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30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (25.10.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Streda: SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV, sviatok 

Sobota: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 

Nedeľa: VŠETKÝCH SVÄTÝCH, SLÁVNOSŤ – prikázaný sviatok  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Program bohoslužieb v týždni – Poprad – Juh 

Pondelok   

Utorok                                                             19.30 – vysielaná   

Streda          

Štvrtok                                                             19.30 – vysielaná   

Piatok  

Sobota  
 

       

 

 

 

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. 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.  

3. Sv. omše zatiaľ nie sú pre verejnosť. Úmysly svätých omší budú odslúžené kňazmi v deň, ako 

boli dohodnuté.  

4. 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. 

5. Kostol CaM bude naďalej otvorený na súkromnú modlitbu pondelok, utorok, štvrtok a piatok v 

čase od 14:00 do 17:00!!;  STREDA  A SOBOTA 14:00 - 16:00!! 

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

0950 277 199). 

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

8. Na zbierku na misie ste niektorí počas týždňa darovali osobne – spolu: 155,- € a niektorí cez 

farský účet – spolu: 130,- € . Stále môžete podporiť misie cez e-zbierku na internetovej stránke 

www.misijnediela.sk. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné: Pán Boh zaplať! 

Nedeľa  

1.11.2020 

  

doobeda             9.00 – vysielaná                

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


 

9. APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIA s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila: 

A) že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za 

zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na 

ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia 

súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich. 

 

B) Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na 

všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo 

kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra 

nielen na nasledujúcu nedeľu, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného 

rozhodnutia jednotlivých veriacich. 

 

C) Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj  

z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať 

odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa 

akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť - akonáhle to bude možné - tri ďalšie zvyčajné 

podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred 

obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za 

zosnulých. Môžu to byť: 

ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, 

svätý ruženec, 

korunka Božieho milosrdenstva 

alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, 

alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v 

liturgii za zosnulých, 

alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života. 

 

 

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

 

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – Misijná nedeľa   

(25.10.2020) 
 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

 

1. Sv. omše v nedele nateraz nie sú. 

2. Zbierka na misie z minulej nedele činila na Kvetnici 20,- €. Stále môžete podporiť misie cez 

e-zbierku na internetovej stránke www.misijnediela.sk. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme 

srdečné: Pán Boh zaplať! 
 

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

 

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón 
  

1.  Sv. omše v kaplnke zatiaľ nie sú. 

2. Zbierka na misie z minulej nedele činila v kaplnke v Xenóne 20,- €. Stále môžete podporiť 

misie cez e-zbierku na internetovej stránke www.misijnediela.sk. Za Vaše milodary Vám 

vyslovujeme srdečné: Pán Boh zaplať! 
 

http://misijnediela.sk/podpora/
http://misijnediela.sk/podpora/

