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6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (16.2.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

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

 Piatok: sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka 

 Sobota: KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA, sviatok  

 Nedeľa: 7. 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. Dnes -  je 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 i občerstvenie.  

2. Pondelok  - od 15.30 hod. je skúšanie birmovancov pod Kostolom CaM. 

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

hod. 

3. Utorok  - každý utorok okrem prvopiatkového týždňa sa koná Mariánske večeradlo v Kostole 

CaM od 17.30 hod., na ktoré vás pozývame. 

- po večernej sv. omši teraz 18.2. je STRETNUTIE LEKTOROV. 

4. Streda   - CELODENNÚ ADORÁCIU SVIATOSTI OLTÁRNEJ obetujme za chorých v našej 

nemocnici.  

5. Štvrtok  - 20. februára 2020 sa v konkatedrále uskutoční ďalšie stretnutie 2. ročníka Diecéznej 

školy viery. Sv. omša sa začne o 15.45 a po nej bude katechéza. Februárová katechéza sa bude 

týkať 6. a 9. Božieho prikázania. Pri tej príležitosti bude možné zakúpiť si aj vhodné knihy s 

náboženskou tematikou. Budeme radi, ak sa prednášok zúčastníte v čo najväčšom počte. 

6. Piatok - večernú sv. omšu PRE MLÁDEŽ slávime spolu so saleziánmi. 

7. Budúca nedeľa - na sv. omši o 9.00 hod. predstavíme hospodársku radu farnosti a jej členovia 

vykonajú sľub.  

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

8. Sv. omše v nemocničnej kaplnke o 15.45 hod. už tento týždeň budú. 

9. Mladí muži, ktorí vnímajú povolanie ku kňazstvu, môžu podať prihlášky do seminára do konca 

februára. 

10. Vzadu na stolíku je na zakúpenie film o B. sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi Giorni dei 

barbari. Cena je 4,- €. 

Nedeľa  23.2.2020  7.00                  9.00                  11.00 – pre rodiny 

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com


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

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 

 

 

 
 


