
 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

farnosť Poprad 
Hviezdoslavova 348/33, 058 01 Poprad 

tel.: 052/778 06 64   e-mail: kancelaria@rkcpoprad.sk 

 

LITURGICKÝ PREHĽAD

38. týždeň September2019 

24. NEDEĽA V CEZRODČNOM OBDOBÍ 

 

SVÄTÉ OMŠE

1. Srdečne Vás pozývame na besedu s našimi novými p. kaplánmi, ktorá sa bude konať dňa 16.9. (v 

pondelok) o 16: 30 hod. v pastoračných priestoroch. 
 

2. Od pondelka 16.9.2019 budeme zapisovať úmysly na mesiace október, november a december v Konkatedrále 

a v Egídiovi. Úmysel je možné dať zapísať iba kňazovi alebo diakonovi! Na osobu zoberieme max. 2 úmysly, ostatné 

zašleme kňazom, ktorí úmysly nemajú. 

 

3. Na budúcu nedeľu (22.9.) bude zbierka na opravu fary. Za Vaše dary vyprosujeme Pán Boh zaplať. 
 

4.V nedeľu 22. 9. 2019 sa uskutoční Národný pochod za život. Všetkých vás srdečne pozývame pripojiť sa k tomuto 

pochodu za život a spolu s ostatnými kresťanmi vydať radostné svedectvo o živote.Kto má záujem zúčastniť sa, nech 

sa nahlási v sakristii. Odchod autobusu bude o 4:00 od Billy.Cena je 22€ na osobu. 

 

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

septembra v kancelárii, alebo zaslaním emailu na našu adresu: kancelaria@rkcpoprad.sk  Je potrebné nahlásiť meno 

a priezvisko, adresu, kontakt a o aké sviatosti máte záujem.  

 

6. Aj v tomto školskom roku Vás Spoločenstvo Komunity CheminNeuf pozýva na mesačné stretnutia pri 

evanjelizačných a formačných filmoch z produkcie Net For God v pastoračnom centre farnosti. Filmy majú dĺžku 

okolo 30 minút, po nich je čas spoločného zdieľania (na ponúknutú tému) a modlitby.Najbližšie stretnutie bude vo 

štvrtok 19. septembra o 19. hodine pri filme <Pápež František a jeho pôvod>. 

 

Pondelok 16.9. Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov spomienka 

Utorok 17.9. Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi ľub. spomienka 

Streda 18.9. Streda 24. týždňa féria 

Štvrtok 19.9. Sv. Januára, biskupa a mučeníka ľub. spomienka 

Piatok 20.9. 
Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spol., 

mučeníkov 
spomienka 

Sobota 21.9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu sviatok 

Nedeľa 22.9. 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 

mailto:kancelaria@rkcpoprad.sk

