
SVÄTÉ OMŠE A POBOŽNOSTI 
 (Budovanie spoločenstva s Bohom cez Jeho
slovo a Eucharistiu, modlitbu).
V bežnom čase (mimo pandemických
opatrení) sú sväté omše  každý deň o 18:30. 
V nedeľu o 7:00, 9:30, 11:00 a 18:30.
V prvý piatok v mesiaci aj o 7:00 ráno, po
večernej sv. omši o 18:30 je krátka
odprosujúca pobožnosť za urážky voči Božej
dobrote a láske – voči Ježišovmu Srdcu.
V prvú sobotu v mesiaci o 7:30 s Fatimskou
pobožnosťou
V prvú nedeľu v mesiaci o 14:00 pobožnosť
1.nedele a modlitba Korunky Božieho
milosrdenstva.

Adorácie sú každý štvrtok v mesiaci po
večernej svätej omši. (Čas stíchnutia a
otvorenia srdca pre Bohom).
ými poznatkami o vhodných spôsoboch
liečby pacientov, ako aj o tom, ako vytvárať
vhodné liečebné podmienky.

PONUKA FARNOSTI
POPRAD – VEĽKÁ

(je pravidelne aktualizovaná podľa
pandemických opatrení na stránke

salezianipoprad.sk )

ZAPOJ SA
DO ŽIVOTA
V NAŠEJ
FARNOSTI

SVIATOSŤ ZMIERENIA
Spovedáme pri každej sv.omši okrem
pondelka. V týždni pred prvým piatkom: v
stredu až piatok od 16:30.

PRÍPRAVA NA 1. SVÄTÉ PRIJÍMANIE

-Na konci školského roka 2. ročníka v júni sa
podáva prihláška na farskú prípravu v budúcom
školskom roku (ak ste to nestihli, tak to urobte
čím skôr na farskom úrade) Prvé sv. prijímanie
býva spravidla na konci mája resp. začiatkom
júna. Bezprostredná príprava sa koná doma a vo
farnosti v ktorej bývate. Školská je dôležitá, ale iba
doplnková. Licenciu na do iných farností, pokým
nie ste aktívne zapojení do ich života nedávame. 

PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA
-Príprava sa koná od krstu doma, pokračuje plnou
účasťou na sv. omšiach – spravidla od 3. ročníka
(od prvého sv. prijímania) a pokračuje zapájaním
sa do života vo farnosti. Školská príprava je iba
doplnková! Dovolenie na birmovku do iných
farností spravidla nedávame.
-Aby to nebolo príliš ťažké, vychádzame v ústrety
tým, že prípravu začíname včas. Prihlásiť sa na
prípravu je potrebné po ukončení (na záver )
6.teho ročníka. Zo začiatku je veľmi mierna
a spočíva viac na povzbudeniach a niektorých
spoločných stretnutiach. V druhej časti sa opakuje
katechizmus (Youcat) a pracuje sa účasti na živote
Cirkvi podľa súčasných podmienok a možností. 
-Potrebné je prihlásiť sa do konca septembra.

PRÍPRAVA NA SOBÁŠ
-Začína od malička pretože sviatosť manželstva je
konkretizáciou toho, čo sa prijalo v krste.
-Bezprostredná príprava začína komunikáciou na
farskom úrade. Vhodný čas je rok až dva pred
sobášom. Na úradné veci je vhodný čas aspoň 3
mesiace vopred. 

PRÍPRAVA NA KRST
Treba sa prihlásiť čím skôr, aby sme si mohli
naplánovať termín prípravy a krstu. Neplánujte ho
prosíme bez kňaza. Prípravy sú spravidla v soboty
o 17:00 a krst v nedeľu spravidla o 12:00.

https://salezianipoprad.sk/


Detský zbor pri nedeľnej detskej omši
animátorky: Peťka Husáková, Biba Brajerová,
Monika Globinovská, Žofka Muchová
Kedy: nedeľa 10:15 nácvik, 11:00 sv. omša

Mládežnícky zboranimátorka: Lucia Kokoruďová
Kedy: piatok 17:00 nácvik, 18:30 mládežka v
kostole

ZBORY:

Športový krúžok pre chlapcov 2.stupeň ZŠ
(futbal, hokejbal), animátori: Patrik Budzák, Paťo
Buc, Kiko Glajza, Martin Korenko
Kedy: nedeľa 15:30

Športový krúžok pre deti 2. stupeň ZŠ 
animátori: Jakub Jakubčák, Mišo Jakubčák,
Tamarka Hrušková
kedy: štvrtok 15:30

... PRE DETI A
MLADÝCH: STRETKÁ,

ZBORY, KRÚŽKY,
AKTIVITY V ORLOVNI

STRETKÁ: (SKUPINOVÉ
STRETNUTIA DETÍ PODĽA VEKU)

Detské stretko 2.- 5. ročník pre deti
animátorky: Norika Kovalčíková, Žofka
Muchová
kedy: nedeľa 14:30

Stretko 5.-7.ročník pre dievčatá
animátorky: Peťka Husáková, Monika
Globinovská, Lenka Kovalčíková
 kedy: nedeľa 14:30

Stretko 6.-8.ročník pre chlapco
animátori: Tobiáš Mucha, Daniel Pafko, Kamil
Dominik
kedy: nedeľa 14:30

Stretnutia prvoprijímajúcich detí: pre deti 3.
roč. ZŠ
animátori: Biba Brajerová, Soňa a Emma
Martinkové,
kedy: 1x do mesiaca v nedeľu poobede
(spravidla 2.nedeľa v mesiaci)

Stretko stredoškoláci chlapci a dievčatá:
d.Ľuboš Stebnický, sdb,
kedy: streda 19:30

Stretko vysokoškoláci, animátor: d.Ľuboš
Stebnický, sdb
kedy: sobota 19:30 (podľa kalendára)

-2. nedeľa je príprava na 1. sv. prijímanie
o 16:30
-3. nedeľu resp. víkend – výlet
-4. nedeľu katechézu – obnovu dospelých
(tento rok sú témy z roku rodiny)
Špeciálne ponuky podľa obdobia – október,
advent, pôst, máj, ... leto, 

KAŽDÝ MESIAC CEZ NEDELE RESP.
VÍKEND PONÚKAME

KRÚŽKY:

INÉ:
Mládežnícka sv. omša a program v Orlovni pre
mladých od 9. roč. ZŠ
Kedy: piatokmládežka o 18:30, program do 21:30

Nedeľný šport na ihriskách fary(futbal, hokejbal,
volejbal) pre mladých i rodičov – podľa dohody,
zodp. D.Ľuboš Stebnický, sdb
Kedy: nedeľa 15:30-17:00, 19:00-20:30

Ruženec pre mladých na cintoríne
Kedy: nedeľa 17:30

Mládežnícka adorácia v kostole
Kedy: štvrtý štvrtok v mesiaci(raz do mesiaca) –
podľa kalendára

VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANKE
SALEZIANIPOPRAD.SK

https://salezianipoprad.sk/

