FARSKÉ OZNAMY
26. týždeň (25. júna – 1. júla 2018)

LITURGICKÝ KALENDÁR
24.6.
27.6.
28.6.
29.6.
1.7.

nedeľa
streda
štvrtok
piatok
nedeľa

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA
Sv. Ladislava
ľubovoľná spomienka
Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
spomienka
SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV
prikázaný sviatok
13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (odpustová slávnosť, farský deň – Nový Smokovec)
PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ

NOVÝ SMOKOVEC

TATRANSKÁ LOMNICA

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
nedeľa

8:00
8:00 10:00

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

za B. požehn. Jána
za B. požehn. rodiny
za B. požehn. Eduarda a Anny
† Martin a Mária Alexia
Za veriacich farnosti
Za veriacich farnosti
(17:00 – sv. omša bude v Starom Smokovci)

streda
piatok
sobota
nedeľa

10:30

VYŠNÉ HÁGY

pondelok
streda
piatok
nedeľa

15:30
† Juraj
15:30
za zdravie a B. požehn. rod. Kaščákovej
15:00(kinosála) Na úmysel celebranta
10:00 (kinosála)
Na úmysel celebranta

DOLNÝ SMOKOVEC

utorok
piatok
nedeľa

ŠTRBSKÉ PLESO

štvrtok
piatok
nedeľa

TATRANSKÁ POLIANKA

utorok
sobota

STARÝ SMOKOVEC

sobota
nedeľa

18:00
18:00
18:00

† Pavol a Margita
za B. požehn. pre rodinu
† Andrej
Na úmysel celebranta

16:00
16:00

za B. požehn. Agáty, detí a Jozefa
Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta

16:00
16:00

Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta

16:30
15:00

† z rod. Lehotákových a Haniskových
za dar viery pre rodiny dcéry a syna

9:00

8:30

17:00
za zdravie a B. požehn. Márie
17:00 19:00 Na úmysel celebranta
OSTATNÉ OZNAMY

Upratovanie kostola:
Ďakujeme všetkým, ktorí sa staráte o naše kostoly. O upratovanie farského kostola prosíme II. skupinu, veriacich
z Nového Smokovca a Tatranskej Lomnice a to v sobotu (30.6.) od 8:00 hod.
Zbierka na dobročinné diela sv. otca:
Dnes (24.6.) bude zbierka na dobročinné diela Sv. otca. Za milodary vopred ďakujeme.
Stretnutie farskej charity:
V pondelok (25.6.) o 18:00 hod. pozývam všetkých členov farskej charity aj ochotných ľudí, ktorí by chceli pomáhať
v charite na stretnutie na faru.

Stráženie kostola v Starom Smokovci:
Je tu letná sezóna. V mesiacoch júl a august by sme radi otvoriť kostol v Starom Smokovci. Nemôžeme ho nechať
len tak – bez dozoru. Preto prosím každého, kto je ochotný pomôcť s jeho otvorením pre všetkých a máte aspoň trochu
času v tú-ktorú hodinu v ňom pobudnúť, aby ste prišli na stretnutie na faru v pondelok (25.6.) po sv. omši o 17:00 hod.
Úprimne ďakujem všetkým, ktorí pochopili túto službu a obetovali svoj čas pre blížnych. O tom, že to môžu byť osožný
a zaujímavý čas sa dočítate aj na stránkach Ratolesti. Ešte raz prosím, ktorí môžete obetovať trochu svojho času, príďte
v pondelok hneď po sv. omši na faru.
Sv. omše v piatok v Novom Smokovci:
Od tohto týždňa už sv. omše v piatok o 15:00 hod. v kostole v Novom Smokovci nebudú. A v prvé nedele v
mesiacoch júl a august nebudú ani sv. omše pre manželov. Budeme pokračovať v septembri.
Sv. omša pre deti:
V piatok (29.6.) je prikázaný sviatok, preto sv. omša pre deti nebude, taktiež počas prázdnin sv. omše v piatok pre
deti nebudú. Začneme zase v septembri.
Modlitby matiek:
V dňoch 29.6. – 1.7. (piatok až nedeľa) budú v kostole v Novom Smokovci a Starom Smokovci modlitby matiek.
Srdečne pozývame, bližšie informácie nájdete na plagáte.
Sobotné stretnutie mladých:
Na budúcu sobotu a počas prázdnin sobotné stretnutia pre mladých nebudú. Tešíme sa na vás zase v septembri.
Odpustová slávnosť a deň farnosti:
Na budúcu nedeľu (1.7.) bude v Novom Smokovci odpustová slávnosť sv. Petra a Pavla a zároveň farský deň.
Všetkých srdečne pozývame na odpustovú sv. omšu o 10:00 hod. i na zaujímavý popoludňajší program. Pri tejto sv. omši
bude zároveň odpustová zbierka určená kňazom na pastoračné potreby farnosti. Sviatosť zmierenia pred odpustom
budeme vysluhovať v sobotu (30.6.) od 9:00 do 10:00 hod. Prosíme všetkých, zmierme sa s Nebeským Otcom i so sebou
navzájom. Program dňa farnosti nájdete na nástenke.
Príprava farského dňa:
Ktorí môžete pomôcť s prípravou farského dňa, prosím príďte v sobotu (30.6.) od 10:00 hod. na brigádu na faru,
potrebujeme pripraviť priestory. Zároveň prosíme o pomoc pri pečení koláčov. Tých, ktorí z lásky a štedrej ruky upečiete
koláče, prosíme, aby ste ich doniesli v sobotu o 18:00 hod. na faru. Vopred ďakujeme.
Nedeľné sv. omša v Starom Smokovci:
Z dôvodu farského dňa bude mimoriadne na budúcu nedeľu sv. omša o 17:00 hod. v kostole v Starom Smokovci.
Zároveň počas prázdnin bude bývať sv. omša každú nedeľu aj v Starom Smokovci a to o 19:00 hod..
Cyklopúť do Levoče:
V sobotu 7.7. všetkých športovo zdatných pozývame na jednosmernú cyklopúť do Levoče. Plánovaný odchod od
fary o 14:00 hod. Po polnočnej sv. omši je zabezpečený odvoz cyklistov späť do Vysokých Tatier. Záujemcov prosím,
prihláste sa u kňaza v sakristii.
Levočská púť:
V dňoch 7. a 8. Júla bude na Mariánskej hore v Levoči tradičná púť. Bližšie informácie sú na nástenke.
Časopis Ratolesť:
Vyšlo nové číslo nášho farského časopisu „Ratolesť“. Odporúčaná cena je 2,- €, nájdete ho vzadu na stolíku.

