FARSKÉ OZNAMY
28. týždeň (9. – 15. júla 2018)

LITURGICKÝ KALENDÁR
8.7.
11.7.
13.7.
15.7.

nedeľa
streda
piatok
nedeľa

ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
VÝROČIE KONSEKRÁCIE FARSKÉHO KOSTOLA
PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

sviatok
slávnosť

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ
NOVÝ SMOKOVEC

TATRANSKÁ LOMNICA

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
nedeľa

8:00 10:00

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

† Cecília
† Albín a Katarína
za B. požehn. Ivana s rodinou
† Jozef
† Ján
Na úmysel celebranta

18:00
18:00
18:00

streda
piatok
sobota
nedeľa

10:30

Božena Murgašová
† Michal, Anna, Mária
† Pavol a Elena
Za veriacich farnosti

VYŠNÉ HÁGY

pondelok
streda
piatok
nedeľa

15:30
15:30
15:30
10:00 (kinosála)

za zdravie Juraja
za Petra a jeho rodinu
† z rod. Marty
Na úmysel celebranta

DOLNÝ SMOKOVEC

utorok
nedeľa

ŠTRBSKÉ PLESO

štvrtok
nedeľa

16:00

†Helena
Na úmysel celebranta

16:00

Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta

9:00
8:30

TATRANSKÁ POLIANKA

utorok
sobota

16:30
15:00

Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta

STARÝ SMOKOVEC

sobota
nedeľa

17:00

† Tibor, Anna, Anton
Na úmysel celebranta

19:00
OSTATNÉ OZNAMY

Upratovanie kostola:
Ďakujeme všetkým, ktorí sa staráte o naše kostoly. O upratovanie farského kostola prosíme IV. skupinu, veriacich
z Novej a Tatranskej Polianky a to v sobotu (14.7.) od 8:00 hod.
Odpustová slávnosť a deň farnosti - poďakovanie:
Minulú nedeľu (1.7.)bola v Novom Smokovci odpustová slávnosť a zároveň farský deň. Veľmi pekne ďakujeme
všetkým za spoločne prežité príjemné chvíle. Všetkým, ktorí boli na brigáde, Vám, ktorí ste upratovali a zdobili kostol,
pani kostolníčkam, spevákom a organistom, tým, ktorí ste chystali vynikajúci guľáš, aj všetkým, ktorí ste priniesli výborné
koláčiky, Vám, ktorí ste pripravili pekný program, všetkým zúčastneným za príjemné spoločenstvo, zvlášť tým, ktorí ste
prijali sviatosť zmierenia a zmierili ste sa medzi sebou. Každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinil o pekné
a duchovné chvíle úprimné Pán Boh zaplať.
Chvály s Jamesom Evansom:
Dnes (8.7.) o 20:00 hod. srdečne pozývame všetkých do kostola v Starom Smokovci, kde budú modlitby chvál
s Jamesom Evansom.

Púť seniorov na Levočskú horu:
Vo štvrtok (12.7.) bude púť seniorov na Mariánsku horu v Levoči. Bližšie informácie nájdete na nástenke. Kto máte
záujem sa zúčastniť, prihláste sa, prosím najneskôr do pondelka večera v sakristii.
Pochod „Hrdí na rodinu“:
Na budúcu sobotu (14.7.) o 14:30 hod. sa v Bratislave uskutoční pochod „Hrdí na rodinu“. Pochodu sa môžu
zúčastniť tí, ktorí sa neboja ukázať, že otec a mama sú pre deti to najlepšie. Bližšie informácie nájdete na nástenke,
alebo na www.hrdinarodinu.sk
Relikvia bl. Titusa Zemana:
Na budúcu nedeľu (15.7.) pri príležitosti 16. výročia konsekrácie nášho farského kostola bude slúžiť dopoludňajšie
sv. omše v Novom Smokovci don Jozef Luscoň SDB. Zároveň prinesie vzácny dar pre našu farnosť – relikvie nášho nového
blahoslaveného dona Titusa Zemana, ktoré si bude možné po sv. omšiach uctiť.
Sv. omša na Sliezskom dome:
Na budúcu nedeľu (15.7.) pozývame všetkých na spomienkovú sv. omšu na Jána Pavla II., ktorú bude na Sliezskom
dome o 15:00 hod. celebrovať don Jozef Luscoň SDB. Po sv. omši bude krátke spomienkové pásmo. Spoločný odchod je
o 13:15 hod. z Tatranskej Polianky.
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.

