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5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (9.2.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

 Pondelok: sv. Školastiky, panny, spomienka 

Utorok: Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej – 28. svetový deň chorých 

 Piatok: sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa, patrónov Európy, votívna omša 

 Sobota: Siedmych sv. zakladateľov rehole Služobníkov P. Márie, ľubovoľ. spomienka  

 Nedeľa: 6. 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 
 

       
 

 

1. V mesiaci február pozývame modlitbové spoločenstvá i jednotlivcov vo farnosti modliť sa na 

spoločný úmysel za chorých v našich rodinách. Aj ruženec pred sv. omšami obetujme za nich. 

2. Dnes - 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. 

3. Pondelok  – po večernej sv. omši prosíme o pomoc pri upratovaní kostola a v sobotu o 13.00 

hod. 

4. Utorok  - 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. Sv. omša o 15:45 hod. 

v nemocnici bude obetovaná za našich chorých. 

5. Streda   - CELODENNÚ ADORÁCIU SVIATOSTI OLTÁRNEJ obetujme za chorých v našich 

rodinách. 

6. Štvrtok - v rámci Národného týždňa pre manželov sa koná Večer príbehov v Tatranskej galérii 

od 17.00 – 20.00 hod. Vstup je voľný. Viac na našej stránke. 

7. Piatok - na sv. omši o 18.30 hod. v kostole Cyrila a Metoda začína 6. birmovanecké stretnutie 

8. Budúca nedeľa - bude zbierka na novú faru a nutné opravy farského kostola. Vopred ďakujeme 

za vašu štedrosť! 

- pozývame DETI na KARNEVAL v priestoroch pod kostolom CaM. Začne 

o 15.00 hod., bude zábava, súťaže, tombola i občerstvenie. 

9. Výsledky volieb do Hospodárskej rady farnosti sú na nástenkách. Ďakujeme všetkým, ktorí ste 

sa zapojili do volieb, aj volebnej komisii.  

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

Nedeľa  16.2.2020  7.00                  9.00                  11.00 – pre deti 

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com
http://www.rkcpoprad.sk/birmovanci/


Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

NEDEĽA 10.00 

 
 

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

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón (na Juhu) 
 

Utorok 8.00 

Streda ----- 

Piatok    8.00   

NEDEĽA 8.00 

 

 

 
 


