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        ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA (22.12.2019) 
 

 

Program bohoslužieb v týždni – Poprad – Juh 

Pondelok  6.45                                             18.30 

Utorok 
VIGÍLIA 

  

 7.00            16.00  pre deti         24.00 

Streda 
NARODENIE PÁNA    

  

 7.00                  9.00                    11.00 

Štvrtok 
SV. ŠTEFANA 

 

 7.00                  9.00                    11.00 

Piatok 
SV. JÁNA,  APOŠTOLA 

 

 7.00                                             18.30 

Sobota  

SV. NEVINIATOK 

 

 7.00                                             17.00 
 

       
 

 

 

1. Dnes  - SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED VIANOCAMI sa v meste Poprad vysluhuje už len 

dnes, a to v kostole sv. Cyrila a Metoda od 14.00 – 16.30 hod. 

-  o 17.00 hod. je nácvik jasličkovej pobožnosti.  

-  o 18.00 hod. nácvik spevokolu na Vianoce v pastoračných priestoroch. 

- o 18.00 hod. je nacvičovanie koledovania Dobrá novina. Pozývame deti a mládež, 

ktorí sa chcú  do nej zapojiť. 

2. Pondelok – prosíme ženy o pomoc pri upratovaní kostola po večernej sv. omši. 

3. Utorok -  24.12. budú skauti rozdávať Betlehemské svetlo v Kostole sv. Cyrila a Metoda od 

7.45 do 15.00 hod. 

4. Streda  - na NARODENIE PÁNA pôjdu so  sv. prijímaním k chorým od 10.15 hod. 
- pri všetkých sv. omšiach bude vianočná ofera. Za vaše milodary Vám vyslovujeme 

Pán Boh zaplať! 

- pozývame Vás srdečne v mene účinkujúcich detí z našej farnosti na JASLIČKOVÚ 

POBOŽNOSŤ o 16.00 hod. v Kostole sv. Cyrila a Metoda. 
5. Budúca nedeľa - pri všetkých sv. omšiach bude obnovenie manželského sľubu. 

- sv. omša o 9.00 hod. bude obetovaná za manželov, ktorí mali v tomto roku 

okrúhle výročie sobáša (5, 10, 15 rokov ...) 

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

   - (aj v sobotu večer) po sv. omšiach bude koledovanie detí DOBRÁ NOVINA, 

ktorej výťažok sa posiela do Afriky, hlavne do Kene. Tohto roku je to jubilejný 25. ročník. 

Má tému „Buďme požehnaní(m)“. 

6. Vzadu na stolíku sú CD gospelovej kapely  Kéfas „Vianočný príbeh“ (7,- €) a tiež vianočné číslo  

Brány.  

7. 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. 

Nedeľa SV. RODINY 
29.12.2019 

 7.00                    9.00                      11.00 – pre rodiny 

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com


    

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

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

Utorok 22.00 

Streda 10.00 

NEDEĽA 10.00 

 
 

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

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón na Juhu 
 

Streda 8.00 

Štvrtok 8.00 

Piatok    8.00   

NEDEĽA 8.00 

 

 


