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7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (23.2.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

 Streda: POPOLCOVÁ STREDA – deň pokánia v celej Cirkvi 

 Nedeľa: 1. PÔSTNA NEDEĽA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 

Program bohoslužieb v týždni – Poprad – Juh 

Pondelok   6.45                                                         18.30 

Utorok  6.45                                                         18.30 

Streda  6.45                  8.30 - školská                18.30 

Štvrtok  6.45                                                         18.30 

Piatok  6.45                                                         18.30 – pre mládež 

Sobota  7.00                                                         17.00 
 

       
 

 

1. Dnes - 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. 

2. Pondelok  -  po večernej sv. omši prosíme naďalej o pomoc pri upratovaní kostola a v sobotu 

o 13.00 hod. 

3. Streda  - CELODENNÚ ADORÁCIU SVIATOSTI OLTÁRNEJ obetujme za požehnanie pôstneho 

obdobia a parlamentné voľby.  

- na Popolcovú stredu je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu  

- srdečne vás pozývame počas pôstneho obdobia k hlbšiemu zamysleniu nad Božím  

slovom formou Lectio divina. Každú stredu (aj popolcovú) po večernej sv. omši budeme pred 

Oltárnou Sviatosťou uvažovať nad biblickými textami najbližšej nedele, ktoré nám priblíži 

pozvaný hosť. Potom od 20.30 bude čítanie Evanjelia podľa Jána na pokračovanie. Adorácia 

bude trvať do 21.30 hod., kedy bude ukončená požehnaním. 

4. Štvrtok  - priaznivcov dobrej knihy srdečne pozývame na prezentáciu knihy Zlaté ruky 

spojenú s filmovou ukážkou dňa 27.2.2020 do farskej knižnice o 19.15 hod. 

5. Piatok - krížová cesta – začína o 17.45 – premodlieva sa mládež. 

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

6. Sobota  - večer 18.30 v Kostole sv. Cyrila a Metoda sú MODLITBY ZA NAŠE MESTO 

A NAŠU KRAJINU. 
7. Budúca nedeľa - bude krížová cesta o 15.00 hod. v kostole CaM. 

-  pozývame DETI na tvorivé dielne a hry od 15.30 do 18.00 hod. pod kostolom CaM. 

- sa v našich kostoloch koná jarná zbierka na charitu. Vopred vám ďakujeme za 

núdznych ľudí. 

8. Sv. omše v nemocničnej kaplnke o 15.45 hod. od 21.2. do odvolania nie sú. 

9. Ďakujeme za rodičov a deti dobrovoľníkom za karneval, ktorý zorganizovali  minulú nedeľu. 

10. Zbierka na novú faru a nutné opravy farského kostola z minulej nedele činila v kostole CaM 

5.395,86 €. Individuálne počas mesiaca ste darovali 675,- € a ďalší priamo na zbierkový účet. 

Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! 

Nedeľa  1.3.2020  7.00                  9.00                  11.00 – pre deti 

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


11. Dávame vám do pozornosti Pôstny denník 2020, ktorý si môžete zakúpiť vzadu. Sú to čítania na 

každý deň pôstu, ktoré majú pri sebe zamyslenia, ktoré pripravili kňazi popradských farností. 

Cena je 6,- € za kus. 

12. Na stolíku vzadu sú časopisy Slovo medzi nami, cena je 1,30 €.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

NEDEĽA 10.00 

 

Zbierka na novú faru a nutné opravy farského kostola z minulej nedele činila na Kvetnici 90,- €. 

Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! 
 

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

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón (na Juhu) 
 

Utorok 8.00 

Streda 8.00 

Piatok    8.00   

NEDEĽA 8.00 

 

 

Zbierka na novú faru a nutné opravy farského kostola z minulej nedele činila v Xenóne 50,- €. 

Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! 

 
 


