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4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (2.2.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

 Pondelok: sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka 

Streda: sv. Agáty, panny a mučeníce, spomienka 

 Štvrtok: sv. Pavla Mikiho a jeho spoločníkov, mučeníkov, spomienka 

 Piatok: Prvý piatok v mesiaci - k úcte Najsv. Srdca Ježišovho 

 Sobota: sv. Jozefíny Bakhity, panny, ľubovoľná spomienka   

 Nedeľa: 5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 

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                                                         18.30 – pre mládež 

Sobota  7.00                                                         17.00 
 

       
 

 

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA 

PRED 1. PIATKOM 

PONDELOK – ŠTVRTOK od 18.00 

 
 

1. Dnes - pri vychádzaní z kostola odovzdajte vyplnené volebné lístky na voľby do 

Hospodárskej rady farnosti do krabíc. Čisté volebné lístky sú ešte na stolíku a majú ich aj pri 

vchodoch. 

2. Pondelok - na konci sv. omší bude svätoblažejské požehnanie hrdla. 

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

hod. Obetujme ju tento deň za rehoľné povolania. 

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

4. Budúca nedeľa - bude o 15.00 hod. pod kostolom STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH 

DETÍ A ICH RODIČOV.  

- v nemocničnej kaplnke pri sv. omši o 15.45 hod. sa bude vysluhovať 

pomazanie chorých. Kazateľom bude Mons. Jozef Jarab. 

5. Zvonček z minulej nedele, ktorý odvádzame z rozhodnutia diecézneho biskupa pre potreby 

katolíckych škôl Spišskej diecézy činil v kostole CaM 1.163,- €. Všetkým darcom Pán Boh 

zaplať! 

6. V utorok 11.2. na Svetový deň chorých je akcia „Daruj krv pre svojho blížneho - chorého.“ Krv 

možno darovať od 7.00 hod. v Nemocnici Poprad v budove geriatrie.  

7. Vo štvrtok 13.2. v rámci Národného týždňa pre manželov sa koná Večer príbehov 

v Tatranskej galérii od 17.00 – 20.00 hod. 

8. V nedeľu 16.2. o 15.00 hod. bude karneval v priestoroch pod kostolom, pozývame všetky deti. 

Nedeľa  9.2.2020  7.00                  9.00                  11.00 – pre deti 

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com


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

našej webovej stránke. 

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

 

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

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

NEDEĽA 10.00 

 

Zvonček z minulej nedele, ktorý odvádzame z rozhodnutia diecézneho biskupa pre potreby 

katolíckych škôl Spišskej diecézy činil na Kvetnici 76,- €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať! 

 

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

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón na Juhu 
 

Pondelok 8.00 

Streda 8.00 

Piatok    8.00   

NEDEĽA 8.00 

 

 

1. Zvonček z minulej nedele, ktorý odvádzame z rozhodnutia diecézneho biskupa pre potreby 

katolíckych škôl Spišskej diecézy činil v Xenóne 12,- €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať! 

 

2. Zbierka na novú faru a nutné opravy farského kostola z predminulej nedele činila v Xenóne 30,- 

€. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! 
 


