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4. ADVENTNÁ NEDEĽA (20.12.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

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

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 
VIGÍLIA  

        7:00       16:00 - DETI       20:00 - seniori        22:00      24:00              

Piatok 
NARODENIE 

PÁNA    

doobeda       7:00 - seniori           9:00             11:00  

poobede                  14:30          16:30 - seniori          18:30 

Sobota   
SV. ŠTEFANA 

doobeda       7:00 - seniori           9:00             11:00  

poobede                             14:30            17:00 
 

       

 

 

 

 

1. Verejné bohoslužby počas lockdownu od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 budú 

pokračovať, avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov sa kvôli zhoršenej epidemiologickej 

situácii znížil na 25 percent kapacity miest na sedenie v chrámoch. V praxi to znamená, že 

každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi 

vždy jedno miesto voľné.  

2. Aby ste sa s rodinami naisto dostali do kostola a nestálo sa vonku, znovu bude možnosť 

rezervácie na sv. omše, a to ¾ miest (okrem omší vyhradených pre seniorov), a to na tieto 

omše:                     ŠTEDRÝ DEŇ  16:00, 22:00, 24:00   

                           BOŽIE NARODENIE  9:00, 11:00, 14:30, 18:30          
Účasť na týchto omšiach bude možné rezervovať najskôr 24 hodín a najneskôr 30 minút 

pred začiatkom vybranej svätej omše. Predtým sa treba zaregistrovať, ale iba novým 

užívateľom. Tu je odkaz na rezervácie  ONLINE prihlasovanie . 
S rezerváciou sa bude vchádzať cez 2 bočné vchody (bezbariérový a ten pred ním so schodmi) 

najneskôr 10 min. pred začiatkom sv. omše. Pred vstupom do kostola je potrebné preukázať sa 

QR kódom, ktorý Vám bude zaslaný e-mailom s potvrdením rezervácie! Kostol CaM sa 

otvára 30 min. pred sv. omšami. 

3. V nedele a sviatky pribudla aj sv. omša 16:30 vyhradená pre seniorov. 

4. Štedrý deň – viacerí skauti budú rozdávať Betlehemské svetlo v kostole CaM vpredu ráno po 

rannej sv. omši, ktorá je o 7:00. Ďakujeme im za túto službu. 

5. Božie narodenie - Svätý Otec o 12:00 udelí  z Baziliky sv. Petra požehnanie Urbi et orbi, pri 

ktorom môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.  

- pri všetkých sv. omšiach sa bude zbierať spolu so zvončekom aj vianočná 

ofera. Za vaše milodary Vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! 

6. Budúca nedeľa - pri sv. omšiach bude obnovenie manželského sľubu.   
 

 

 

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

Nedeľa  
SV. RODINY 
27.12.2020 

doobeda      7:00 - seniori         9:00             11:00 – PRE DETI 

poobede              14:30            16:30 - seniori          18:30 

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com
https://rkcpopradjuh.reenio.sk/sk/


4. ADVENTNÁ NEDEĽA (20.12.2020) 
 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

 

PIATOK – Božie Narodenie 10:00 

NEDEĽA  10:00 

 

1. Sv. omše sú od 19.12. limitované počtom 10 veriacich (25% miest IBA na sedenie). 

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

 

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón 
  

 
 
 

 

    

1. Sv. omše v kaplnke sú od 19.12.  limitované počtom 25% miest IBA na sedenie a len pre 

obyvateľov penziónu!  

Streda 8:00 

Piatok   8:00 

Sobota 8:00 

NEDEĽA 8:00 


