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33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (15.11.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Utorok: sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka 

Streda: Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov, ľubovoľná spomienka 

Štvrtok: bl. Anny Kolesárovej, ľubovoľná spomienka 

 Sobota: Obetovanie Panny Márie, spomienka 

Nedeľa: NEDEĽA KRISTA KRÁĽA  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

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                       12.00 - seniori             17.00        
 
       

 

 

 

1. Dnes - sa koná zbierka na seminár, môžete poslať aj priamo na účet  
SK52 0900 0000 0001 0138 0460  variabilný symbol 412 050 

2. SVIATOSŤ ZMIERENIA – sa v kostole CaM vysluhuje v pracovné dni od 17:00 do 18:00. 

3. Od pondelka 16.11. budú sv. omše pre verejnosť s účasťou do 50% miest IBA na sedenie 

(šachovnicové). Naďalej sú povinné: rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, rozdávanie 

Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti. Kostol sa otvára 30 min. pred sv. 

omšou. 

4. Streda   - máme POKLONU EUCHARISTII od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 17:30. Obetujme 

adoráciu tento týždeň za vyvolenie nového diecézneho biskupa pre našu spišskú diecézu. 

5. Piatok - a ďalšie piatky do 18. decembra je vyhlásený prísny pôst za odvrátenie pandémie. 

Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, 

nech sa počas týchto piatkov postia takým spôsobom ako na Veľký piatok.  

6. Budúca nedeľa - na konci sv. omší krátka poklona o zasvätením sa Kristovi Kráľovi, spojená 

s odpustkami (pri zachovaní obvyklých podmienok – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na 

úmysel Sv. Otca). 

7. Na kanáli YouTube našej farnosti je ďalšia KATECHÉZA PRE DETI. 

8. Na našej webstránke sú texty na domácu liturgiu na dnešnú nedeľu 15.11.  

9. Biskupi prosia 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, 

aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií. 

10. Stále je v platnosti dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. 

11. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii. 

Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba telefonicky 

kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia. 

 

 

Nedeľa  

22.11.2020 

doobeda       7.00 - seniori           9.00             11.00 – PRE DETI 

poobede                           14.30             18.30 

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com


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

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (15.11.2020) 
 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

NEDEĽA  10.00 

 

1. Sv. omše v nedele sú odteraz limitované počtom 20 účastníkov (50% miest IBA na sedenie). 

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

 
 

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón 
  

 

 
 

 

1. Sv. omše v kaplnke sú nateraz limitované počtom 50% účastníkov. 

Streda 8.00 

Piatok   8.00 

NEDEĽA 8.00 


