FARSKÉ OZNAMY
29. týždeň (16. – 22. júla 2018)

LITURGICKÝ KALENDÁR
15.7.
17.7.
22.7.

nedeľa
utorok
nedeľa

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov
ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

spomienka

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

† Jozef a Margita
† Štefan
za B. požehn. Mariána, Táni a Stely
za zdravie a B. požehn. pre rod. Šuškových
za B. požehn. pre Kristínu
Za veriacich farnosti

18:00
18:00
18:00

streda
piatok
sobota
nedeľa

10:30

† Ján a Anna
† Ján a Marta Horanský
† Juraj a Zuzana
Na úmysel celebranta

VYŠNÉ HÁGY

pondelok
streda
piatok
nedeľa

15:30
15:30
15:30
10:00 (kinosála)

za zdravie a B. pomoc pre Martinu a rodinu
za zdravie pre rod. Lendackú
† z rodiny Minárikovej
Na úmysel celebranta

DOLNÝ SMOKOVEC

utorok
nedeľa

9:00

štvrtok
nedeľa

8:30

ŠTRBSKÉ PLESO

16:00

Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta

16:00

Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta

TATRANSKÁ POLIANKA

utorok
sobota

16:30
15:00

† z rod. Rambalovej a Paprčiakovej
†Ján, Mária a rodičia

STARÝ SMOKOVEC

sobota
nedeľa

17:00

† Margita
Na úmysel celebranta

19:00
OSTATNÉ OZNAMY

Upratovanie kostola:
Ďakujeme všetkým, ktorí sa staráte o naše kostoly. O upratovanie farského kostola prosíme V. skupinu, veriacich
z Vyšných Hágov a to v sobotu (21.7.) od 8:00 hod.
Relikvia bl. Titusa Zemana:
Dnešnú 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:
Dnešnú 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.
Stretnutie lektorov:
Všetkých lektorov, aj tých, ktorí majú ochotu čítať počas sv. omší sv. Písmo pozývame na krátke stretnutie v utorok
(17.7.) o 18:00 hod. na faru.

Denné letné tábory pre deti:
Denné letné tábory 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 rebrík:
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí – eRko, ponúka zaujímavý časopis pre deti: Rebrík. Bližšie informácie
nájdete na nástenke.

