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NEDEĽA NAJSV. TROJICE  (7.6.2020) 
 

 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Utorok: sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka 

Štvrtok: NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť – prikázaný sviatok  

 Sobota: sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 

Nedeľa: 11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

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. Pozor! Večerná sv. omša v nedele (18.30 hod.) od budúcej nedele (14.6.) už nebude kvôli nízkej 

účasti na nej. 

2. SVIATOSŤ ZMIERENIA sa bude vysluhuje v pracovné dni v čase od 17.00 do 18.00 hod. vo 

vestibule kostola. Vo štvrtok nebudeme spovedať lebo je sviatok a prekrýva sa so to sv. omšou 

(16.30 hod.). 

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

a poobede 13.30 – 17.30. (Pri vstupe použite dezinfekciu a v kostole seďte na označených 

miestach.) Obetujme poklonu znovu za birmovancov z celého mesta a ich rodiny.  

4. Štvrtok - oltáriky budú na sv. omši o 16.30 hod. Dievčatá si pripravte lupienky.  

5. Kancelária už bude otvorená podľa pôvodných úradných hodín. 

6. Na webovej stránke farnosti a na nástenkách sú terajšie usmernenia, zmenilo sa sedenie na 

šachovnicové rozloženie, miesta sú označené na laviciach. Kostol sa otvára 30 minút pred sv. 

omšou. 

7. PRVÉ SV. PRIJÍMANIE je naplánované až na posledný septembrový víkend (26. – 27.9.), 

nakoľko sa teraz nevyučuje náboženská výchova a je obmedzený počet ľudí na sv. omši. 

Plánovaný rozpis podľa škôl je na našej webovej stránke. 

8. Ďakujeme všetkým, ktroí stea sa zapojili do prípravy sviatosti birmovania (katechéti, animátori, 

spevokol, výzdoba).  

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

Program bohoslužieb v týždni – Kvetnica 
 

ŠTVRTOK – Božie Telo 17.00!! 

NEDEĽA 10.00 

 

 

Sv. omše sú plánované vonku. 

 

Nedeľa  14.6.2020 

 doobeda         7.00 - seniori               9.00               11.00 – pre deti 

 poobede       14.30                            16.30                

mailto:rkcpopradjuh@gmail.com

