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5.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (10.5.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

 Pondelok: bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka  

Utorok: sv. Pankráca, mučeníka, ľubovoľná spomienka 

Streda: Blahoslav. Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka 

Štvrtok: SV.  MATEJA, APOŠTOLA, sviatok 

Sobota: sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka 

 Nedeľa: 6. ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

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  - je Deň matiek, blahoželáme a modlíme sa za naše mamy. 

2. Streda   - máme CELODENNÚ ADORÁCIU SVIATOSTI OLTÁRNEJ v rámci diecézy v čase: 

8.00 – 11.00 a poobede 13.30 – 17.30. Žiadame vás, aby ste pri vstupe použili dezinfekciu na ruky 

a pobudli v kostole max. 15 min. a na označených miestach. Obetujme poklonu na poďakovanie 

za Božiu ochranu slovenského národa od epidémie. V iné dni kostol nie je otvorený na súkromnú 

modlitbu kvôli dezinfikovaniu a vetraniu. 

3. Stále platia všetky DÔLEŽITÉ USTANOVENIA, ako sú zverejnené na webovej stránke 

farnosti a na nástenkách. Kostol sa otvára 20 minút pred sv. omšou. 
4. Na kanáli YouTube našej farnosti - adresa Rímskokatolícka cirkev farnosť Poprad – Juh 

https://www.youtube.com/channel/UCrgPcF0JIZkSFEJ2-0hkXjw   

je nové ZAMYSLENIE k biblickým textom tejto nedele od prof. Františka Trstenského.  

5. Základná umelecká škola sv. Jána Pavla II. v Poprade pozýva všetky talentované deti na zápis 

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno - dramatického odboru. Prihlásiť sa je 

možné elektronicky alebo osobne priamo v budove školy. Prihlášku aj všetky potrebné 

informácie nájdete na internetovej stránke školy v sekcii Základná umelecká škola alebo na 

plagáte na nástenkách. 

6. Vo Svite sa otvára cirkevná Materská škola sv. Gianny. Zápis sa koná elektronicky, na 

stránke farnosti Svit je formulár, aj podrobné informácie. 

7. Prosíme, rešpektujte vždy poriadkovú službu pri vchode kostola. 

8. Nedeľný zvonček sa zbiera pri východe z kostola. Ďakujeme aj darcom, ktorí ste poslali na účet. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

NEDEĽA 10.00 

 

Sv. omša aj budúcu nedeľu je plánovaná vonku. 

 

Nedeľa  17.5.2020 

 doobeda           7.00  - seniori              9.00               11.00  

 poobede         14.30                            16.30               18.30 
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