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Hviezdoslavova 348/33, 058 01 Poprad 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 

38. týždeň September2018 

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 
 

SVÄTÉ OMŠE

 Vo štvrtok 20.9.2018 bude svätá omša o 15.45 spojená s 1. stretnutím diecéznej školy viery. Po svätej 

omši bude mať vdp. Štefan Vitko, farár zo Svitu prednášku na tému: Úvod do sviatosti a sviatosť krstu. 

Po prednáške bude nasledovať diskusia. 

 Od budúcej nedele začíname v našej farnosti sväté omše s príhovorom pre deti, ktoré budú pravidelne 

v nedeľu o 11.00 hod.  

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na Diecézny katechetický úrad. Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh 

zaplať.  

 V pondelok 24.9.2018 bude o 17.00 hod. v konkatedrále stretnutie rodičov, ktorých deti sa hlásia tohto 

roku na birmovku, za farnosť Poprad – mesto. 

 Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii duchovnej obnovy a odpustovej 

slávnosti Sedembolestnej Panny Márie. Nech vám vašu námahu odmení Všemohúci Boh.  

 Kníhkupectvo Aletea v spolupráci s farnosťou Poprad - Juh opäť organizuje prednášky na rôzne témy. 

Témou najbliţšej prednášky budú Ţalmy - škola modlitby, s bývalým popradským kaplánom Jozefom 

Marhefkom v Kostole sv. Cyrila a Metoda dňa 27.9.2018. 

 Študenti a dospelí, ktorí chcú prijať iniciačné sviatosti (krst, Eucharistiu a birmovanie), nech sa prihlásia 

do konca septembra na farskom úrade. 

 

Pondelok 17.9. Pondelok 24. týţdňa v Cezročnom období féria 

Utorok 18.9. Utorok 24. týţdňa v Cezročnom období féria 

Streda 19.9. Streda 24. týţdňa v Cezročnom období féria 

Štvrtok 20.9. Sv. kórejskí mučeníci spomienka 

Piatok 21.9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu sviatok 

Sobota 22.9. Panny Márie v sobotu ľub. spomienka 

Nedeľa 23.9. 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  slávnosť 

 
pondelok - piatok sobota  nedeľa 

Konkatedrála 

Sedembolestnej 

Panny Márie 

600; 1545 
700; 1830 630; 800; 930; 1830 

detská 1100 

Kostol 

sv. Egídia 
1200 ═══

 
600; 1700 

Penzión – „Západ“ ═══ ═══ 830 

Nemocničná 

Kaplnka 
1545 ═══ 1545 


