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Liturgický kalendár: 

Pondelok   Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - Spomienka 

Nedeľa   ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

 

Pondelok 18:00 hod. + Michal, Margita, Marta, č. 287 

Utorok   7:00 hod. + Jozef, č. 280 

Streda 18:00 hod. + Silvia Makulová, č. 175 

Štvrtok 17:15 hod. 

18:00 hod. 

večeradlo 

+ Štefan, Mária, František, Dorota, František, Alžbeta, č. 429 

Piatok 18:00 hod. za zdravie a B. požehnanie jubilantky a rodiny, č. 247 

Sobota 18:00 hod. + Ján, Anna, Juraj, Anna, č. 485 

Nedeľa   8:00 hod.   

10:00 hod. 

+ Emil, Margita, Eduard, Serafína, Marta,  č. 178  

za veriacich 

 
• Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na kostol. 

• Májové pobožnosti budú začínať pred sv. omšou (pondelok 18:00 hod., utorok 7:00 hod., 

streda - sobota 18:00 hod., nedeľa 8:00 hod.) 

• V pondelok sv. omša o 18:00 hod. za účastí detí. Po sv. omši bude nácvik detí na 1. sv. 

prijímanie. 

• Vo štvrtok 19. mája 2022 sa v Poprade v Konkatedrále uskutoční siedme a zároveň záverečné 

stretnutie tohtoročnej Diecéznej školy viery, ktoré je venované Svätému písmu. Je to posledný zo 

štyroch ročníkov, ktoré inicioval ešte blahej pamäti spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka s 

cieľom pozdvihnúť aj týmto spôsobom náboženský život v diecéze. 

• V piatok je sv. omša za účasti birmovancov o 18:00 hod. Po sv. omši bude pokračovať stretnutie 

birmovancov na fare v rozdelených skupinkách. Zároveň v piatok po sv. omši v kostole bude 

stretnutie rodičov birmovancov. 

• V dňoch 27. - 29. mája 2022 sa v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí uskutoční 9. 

ročník duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema 2022. Bližšie info na webovej 

stránke farnosti alebo na výveske. 



• Zo stolíka si môžete vziať misijný časopis SVETOVÉ MISIE, ktorý vyšiel pri príležitosti osláv 

blahorečenia zakladateľky Pápežských misijných diel Paulíny Jaricotovej, ktoré sa uskutoční 22. 

mája 2022 v Lyone. 

• Upratovanie kostola skupina č. 10 (p. Krupová, Šeligová, Dunajská, Koláriková, Janiglošová, 
Červeňová) 

 


