
 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 

 
 

NEDEĽA SVÄTEJ RODINY (29.12.2019) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

 Utorok: sv. Silvestra I., pápeža,  ľubovoľná spomienka 

 Streda: SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY - prikázaný sviatok 

 Štvrtok:   sv. Bazila Veľ. a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spom. 

 Piatok:       Najsv. mena Ježiš, ľubovoľná spomienka  

Prvý piatok v mesiaci - k úcte Najsv. Ježišovho Srdca 

Nedeľa: DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 

Program bohoslužieb v týždni – Poprad – Juh 

Pondelok  6.45                                                         18.30 

Utorok 
SILVESTER 

  

 7.00                                                         17.00   

Streda 

NOVÝ ROk   
  

 7.00                  9.00                  11.00 – pre deti 

Štvrtok  6.45                                                         18.30 

Piatok  6.45                                                         18.30 
Sobota  7.00                                                         17.00 

 

       
 

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA 

PRED 1. PIATKOM 

ŠTVRTOK od 18.00 

 

1. Dnes  - po sv. omšiach bude koledovanie detí DOBRÁ NOVINA, ktorej výťažok sa posiela 

do Afriky, hlavne do Kene. Tohto roku je to jubilejný 25. ročník. Má tému „Buďme 

požehnaní(m)“. 

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

2. Pondelok – začíname sa modliť Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi pred jeho sviatkom (8.1.), 

kedy oficiálne privítame jeho relikviu, ktorú nám podarovali do farnosti. 

- po večernej sv. omši prosíme ženy o pomoc pri upratovaní kostola. 

3. Utorok (Starý rok) – bude poďakovanie za rok a vyúčtovanie hospodárenia pri večernej sv. omši 

o 17.00 hod. 

- pozývame Vás prežiť poslednú hodinu starého roka a začiatok nového v modlitbe 

a tichu. V kostole sv. Cyrila Metoda bude od 23.00 hod. do polnoci vystavená Sviatosť 

Oltárna. 

4. Streda (Nový rok) – pri všetkých sv. omšiach bude novoročná ofera. Za vaše milodary úprimné 

Pán Boh zaplať! 

5. Piatok - večerná sv. omša PRE MLÁDEŽ spolu so zborom z Odorína. 

Nedeľa  5.1.2020  7.00                  9.00                  11.00 – pre deti 

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com


6. Budúca nedeľa – na sv. omši o 9.00 hod. bude účinkovať Chrámový spevácky zbor 

z konkatedrály spolu s Cimbalovkou Popradčan. 

- obidva súbory Vás pozývajú aj na spoločný vianočný koncert. Bude sa konať  

tiež v nedeľu 5. januára 2020, a to o 17.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Batizovciach. 

- študenti a absolventi slovenských hudobných škôl pozývajú v nedeľu 

5.1.2020 na Vianočný koncert v kostole sv. Egídia v Poprade o 18.00 hod. 

7. Pozývame Vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov, snúbencov 

a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s manželskou plodnosťou  

a hlbšie vniknúť do podstaty prirodzených metód plánovania rodičovstva podľa učenia Cirkvi. 

Kurz vedie MUDr. František Orlovský v Lendaku a pozostáva z dvoch stretnutí v termínoch: 

18.1.  a 14.3.2020, od 14.00 - 18.00 hod. Prihlásiť sa je možné do 12. 1. 2020 na stránke 

www.dkuspis.sk alebo prostredníctvom tohto formulára: http://bit.ly/billings_2020 

8. Vzadu na stolíku sú CD gospelovej kapely  Kéfas „Vianočný príbeh“ (7,- €). 

9. Kto má ešte záujem o posviacku bytu Starom Juhu vo vianočnom období, nech sa prihlási v 

sakristii u p. kostolníka. Plánujeme ísť v sobotu 4.1.2020 od 9.00 hod.  
    

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

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

Utorok 16.00 

Streda 10.00 

NEDEĽA 10.00 

 

 Utorok (Starý rok) – bude na Kvetnici poďakovanie za rok a vyúčtovanie hospodárenia pri večernej 

sv. omši o 16.00 hod. 
 

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

Program bohoslužieb v týždni – Penzión Xenón na Juhu 
 

Streda 8.00 

Štvrtok 8.00 

Piatok    8.00   

NEDEĽA 8.00 

 

 

Na Nový rok je plánovaná koleda – požehnanie bytov v penzióne Xenón po rannej sv. omši. 

 

http://www.dkuspis.sk/
http://bit.ly/billings_2020

