
 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 
farnosť Poprad - Juh 

Námestie sv. Cyrila a sv. Metoda 4388/59, 058 01 POPRAD 
tel.: 0950 277 199    www.rkcpopradjuh.sk    e-mail: farnost@rkcpopradjuh.sk 

 
 

KRST KRISTA PÁNA (12.1.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

 Dnes sa končí  vianočné obdobie a začína prvá časť cezročného obdobia  

Pondelok: sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi,  ľubovoľná spomienka 

Piatok:  sv. Antona, opáta,  spomienka 

 NEDEĽA: 2. 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 

Sobota  7.00                                                         17.00 
 

       
 

 

1. Dnes - sv. omše o 7.00 a 9.00 hod. sprevádza duo sakrálnej hudby Sanctus - Mikuláš 

a Katarína z Ruska, po sv. omšiach budú mať krátky koncert. Prosia o dobrovoľný príspevok.  

- o 15.00 hod. bude pod kostolom STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ A ICH 

RODIČOV. Deti nech si donesú písacie potreby. 

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

hod. 

3. Streda   - máme CELODENNÚ POKLONU SVIATOSTI OLTÁRNEJ. Odloženie bude o 17.45 

hod. Obetujme adoráciu tento deň za žiakov a študentov. 

- POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ po večernej sv. omši je ako stále do 20.00 hod.  

4. Štvrtok - 16. januára 2020 sa v konkatedrále uskutoční ďalšie stretnutie 2. ročníka Diecéznej 

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

týkať 5. Božieho prikázania. Pri tej príležitosti bude možné zakúpiť si aj vhodné knihy s 

náboženskou tematikou. 

5. Piatok - večerná sv. omša je PRE MLÁDEŽ, slávime ju spolu so saleziánmi. 

6. Budúca nedeľa –  je zbierka na novú faru a nutné opravy farského kostola. Vopred ďakujeme 

za vašu pomoc a podporu. 

- tvorivé dielne a hry nebudú. 

-  v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (18. - 25.1.) Vás srdečne 

pozývame na ekumenickú pobožnosť do Kostola sv. Trojice u Evanjelickej a. v. cirkvi 

v Poprade na Námestí Sv. Egídia, ktorá sa uskutoční v nedeľu 19.1.2019 so začiatkom o 15:00 

hod. Bude to čas trávený s Božím slovom, modlitbami, piesňami a v spoločenstve bratov a sestier 

z cirkví pôsobiacich v našom meste, k naplneniu túžby samého Ježiša Krista: „aby všetci jedno 

boli; ...“ 

7. Na nástenkách je plagát o anonymných duchovných cvičeniach v Smižanoch s modlitbou 

      oslobodenia  a uzdravenia po potrate. 
  

Nedeľa  19.1.2020  7.00                  9.00                  11.00 – pre deti 

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com


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

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

NEDEĽA 10.00 

 
 

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

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón na Juhu 
 

Utorok 8.00 

Streda 8.00 

Piatok    8.00   

NEDEĽA 8.00 

 

 


