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7.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (24.5.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Pondelok:  sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka 

Utorok: sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka 

Streda: sv. Augustína z Canterbury, biskupa, ľubovoľná spomienka 

Piatok: sv. Pavla VI., pápeža, ľubovoľná spomienka 

 Nedeľa: NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

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. VYSLUHOVANIE SVIATOSTI BIRMOVANIA je v Kostole sv. Cyrila a Metoda na Juhu, 

ako bolo v pôvodnom rozpise, je naplánované na sobotu 6. júna 2020 o 10.00 hod. 

2. Utorok - STRETNUTIE RODIČOV BIRMOVANCOV – v Kostole sv. Cyrila a Metoda 

o 19.30 hod., kde sa preberú organizačné pokyny. Účasť aspoň jedného rodiča je nutná! 

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

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

označených miestach. Obetujme poklonu za birmovancov a ich rodiny.  

4. Streda, piatok a sobota sú letné kántrové dni (dni modlitieb a pôstu). Záväzný je jeden deň. 

Obsahom týchto dní sú prosby za jednotu kresťanov alebo duchovné povolania. Preto v stredu 

budeme mať sv. omše s formulárom za rehoľné povolania. 

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

farnosti a na nástenkách. Kostol sa otvára 20 minút pred sv. omšou. 
6. SVIATOSŤ ZMIERENIA sa vysluhuje v pracovné dni iba v čase od 15:30 do 17:30 vo 

vestibule kostola (vpravo). Využite túto príležitosť na sv. spoveď, lebo v prvopiatkovom týždni 

v júni ešte nebudú hromadné spovede.  

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

 

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 
 

NEDEĽA 10.00 

 

Sv. omša je plánovaná vonku. 

 

Nedeľa  31.5.2020 

 doobeda           7.00  - seniori              9.00               11.00  

 poobede         14.30                            16.30               18.30 
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