FARSKÉ OZNAMY
27. týždeň (2. – 8. júla 2018)

LITURGICKÝ KALENDÁR
1.7.
2.7.
3.7.
5.7.
8.7.

nedeľa
pondelok
utorok
štvrtok
nedeľa

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Návšteva Panny Márie
Sv. Tomáša, apoštola
SV. CYRILA A METODA, SLOV. VIEROZVESTOV
ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

sviatok
sviatok
slávnosť

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ
NOVÝ SMOKOVEC

TATRANSKÁ LOMNICA

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
8:00
8:00 10:00

17:00

streda
piatok
sobota
nedeľa

10:30

VYŠNÉ HÁGY

pondelok
streda
piatok
nedeľa

15:30
† Pavol, Margita, Jozef, Cecília
15:30
za B. požehn. rodiny Sontághových
15:30(kinosála) za B. požehn. Vladislava a Veroniky
10:00 (kinosála)
Na úmysel celebranta

DOLNÝ SMOKOVEC

utorok
piatok
nedeľa

9:00

štvrtok
nedeľa

8:30

ŠTRBSKÉ PLESO

18:00
18:00
18:00

za B. požehn. Veroniky
za B. požehn. syna a rodiny
za B. požehn. Kataríny s rodinou
† Bernard a záchranári
za B. požehn. detského tímu
† Ján
Za veriacich farnosti
za B. požehn. Petra a Pavla s rodinami
† Rozália, Peter, Žofia
† Peter Zimmermann
Na úmysel celebranta

16:00
17:30

za B. požehn. Štefana a Márie
Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta

16:00

Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta

TATRANSKÁ POLIANKA

utorok
sobota

16:30
15:00

za B. požehn. rod. Pitoňákovej
za zdravie Andreja

STARÝ SMOKOVEC

sobota
nedeľa

17:00

† Žofia
Na úmysel celebranta

19:00
OSTATNÉ OZNAMY

Upratovanie kostola:
Ďakujeme všetkým, ktorí sa staráte o naše kostoly. O upratovanie farského kostola prosíme III. skupinu, veriacich zo
Smokovcov a to v sobotu (7.7.) od 9:00 hod.
Zbierka na dobročinné diela sv. otca:
Minulú nedeľu (24.6.) bola zbierka na dobročinné diela Sv. otca. Na tento úmysel ste obetovali: na Štrbskom Plese
36,20 €, na Vyšných Hágoch 83,11 €, v Tatranskej Polianke 40,20 €, v Novom Smokovci 487,79 €, v Starom Smokovci
50,74 €, v Dolnom Smokovci 42,50 €, v charite 70,05 €, v Tatranskej Lomnici 238,01€. Do zvončeka pre potreby farnosti
ste obetovali: na Štrbskom Plese: 56,95 €, na Vyšných Hágoch: 23,04 €, v Tatranskej Polianke: 25,95 €, v Novom
Smokovci: 544,13 €, v Starom Smokovci: 56,18 €, v Dolnom Smokovci: 63,35 €, v Tatranskej Lomnici: 205,81 €. Za
milodary úprimne ďakujeme.

Odpustová slávnosť a deň farnosti:
Dnes (1.7.) je 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. Program dňa farnosti nájdete na nástenke.
Nedeľné sv. omša v Starom Smokovci:
Z dôvodu farského dňa bude dnes (1.7.) mimoriadne 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..
Koncert UP MANILA CHORALE:
Zajtra (2.7.) o 18:00 hod. bude v kostole v Novom Smokovci koncert miešaného speváckeho zboru z Filipín UP
MANILA CHORALE. Všetkých srdečne pozývame.
Adorácia Taizé a Nikodémova noc:
Vo štvrtok (5.7.) po večernej sv. omši bude v kostole v Novom Smokovci adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej. Od 17:45
do 18:45 hod. bude sprevádzaná modlitbami a spevmi Taizé. Od 18:45 hod. do 19:45 hod. bude Nikodémova noc, teda
tichá adorácia pri svetle sviec. Počas nej je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, prípadne duchovného rozhovoru.
Všetkých srdečne pozývame.
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.
Vysluhovanie sviatosti zmierenia na prvý piatok:
Tento týždeň je prvý piatok. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať takto:
Nový Smokovec
Po - Št od 16:30
Pia od 16:00
Dolný Smokovec
Pia od 17:00
Tatranská Lomnica
Str od 17:30
Pia od 17:00
Vyšné Hágy
Po, Str od 15:00
Pia od 14:30
Ku chorým pôjdeme v piatok od 9:00 hod.
Fatimská pobožnosť v sobotu:
Na budúcu sobotu (7.7.) o 8:00 hod. bude v kostole v Novom Smokovci sv. omša a po nej fatimská pobožnosť.
Narodeniny otca biskupa:
V sobotu 6.7. sa náš otec biskup Štefan Sečka dožíva 65. rokov. Nezabudnime, prosím, naňho v našich modlitbách.
Sobotné stretnutie mladých:
Na budúcu sobotu a počas prázdnin sobotné stretnutia pre mladých nebudú. Tešíme sa na vás zase v septembri.
Cyklopúť do Levoče:
Na budúcu 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.
Chvály s Jamesom Evansom:
Na budúcu nedeľu (8.7.) o 20:00 hod. srdečne pozývame všetkých do kostola v Starom Smokovci, kde budú
modlitby chvál s Jamesom Evansom.
Levočská púť:
V dňoch 7. a 8. júla bude na Mariánskej hore v Levoči tradičná púť. Bližšie informácie sú na nástenke.
Sv. omša na Sliezskom dome:
V nedeľu 15.7. pozývame všetkých na spomienkovú sv. omšu na Jána Pavla II., ktorá bude na Sliezskom dome
o 15:00 hod..
Denné letné tábory pre deti:
Denné letné tábory pre deti budú v dňoch 23.7. – 27.7. pre deti vo veku 3 – 7 rokov a v dňoch 20.8. – 24.8. pre deti
vo veku 8 – 14 rokov. Prihlášky nájdete v sakristii na stolíku a na našej webstránke: www.rkctatry.sk. Vyplnené prihlášky
prineste prosím, čím skôr na faru.
Časopis Ratolesť:
Vyšlo nové číslo nášho farského časopisu „Ratolesť“. Odporúčaná cena je 2,- €, nájdete ho vzadu na stolíku.

