
 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 
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Námestie sv. Cyrila a sv. Metoda 4388/59, 058 01 POPRAD 
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6.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (17.5.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Streda: sv. Bernardína Sienského, kňaza, ľubovoľná spomienka 

Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť – prikázaný sviatok 

Piatok: sv. Rita z Kassie, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka 

 Nedeľa: SIEDMA 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        16.30          18.30 

Piatok    6.45           12.00  - seniori                 18.30 
Sobota    7.00           12.00  - seniori                 17.00 

 

       
 

 

 

1. Pondelok - je 100 rokov od narodenia pápeža sv. Jána Pavla II., formulár bohoslužby bude 

votívna sv. omša  o ňom. 

2. Streda   - máme CELODENNÚ ADORÁCIU SVIATOSTI OLTÁRNEJ v čase: 8.00 – 11.00 

a poobede 13.30 – 17.30. Pri vstupe použite dezinfekciu na ruky a pobudnite v kostole max. 15 

min. a na označených miestach. Obetujme poklonu za záchranu sveta od epidémie.  

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. SVIATOSŤ ZMIERENIA sa vysluhuje v pracovné dni (vo štvrtok nie) iba v čase od 15:30 do 

17:30 vo vestibule kostola (vpravo). Využite túto príležitosť na sv. spoveď, ktorú máme prijať 

vo veľkonočnom období. V prvopiatkovom týždni v júni ešte nebudú hromadné spovede.  

5. Na kanáli YouTube našej farnosti - adresa Rímskokatolícka cirkev farnosť Poprad – Juh 

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

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

6. 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 v budove školy.Prihlášku aj všetky potrebné informácie nájdete 

na internetovej stránke školy v sekcii Základná umelecká škola alebo na plagáte na nástenkách. 

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

stránke farnosti Svit je formulár, aj podrobné informácie. 

8. Prosíme, rešpektujte poriadkovú službu pri vchode kostola. Im ďakujeme za ich ochotu. 

9. Zvonček sa zbiera pri východe z kostola. Ďakujeme aj darcom, ktorí ste poslali na účet farnosti 

alebo do pokladničky, či doniesli osobne. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

ŠTVRTOK - Nanebovstúpenie 17.00!! 

NEDEĽA 10.00 

Sv. omše sú plánované vonku. 

 

Nedeľa  24.5.2020 

 doobeda           7.00  - seniori              9.00               11.00  

 poobede         14.30                            16.30               18.30 
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