FARSKÉ OZNAMY
31. týždeň (30. júla – 5. augusta 2018)

LITURGICKÝ KALENDÁR
29.7.
30.7.
31.7.
1.8.
4.8.
5.8.

nedeľa
pondelok
utorok
streda
sobota
nedeľa

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
bl. Zdenky Schellingovej, panny a mučenice
sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ľubovoľná spomienka
spomienka
spomienka
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

za B. požehn. rod. Vanečkovej
† Vladimír
za B. požehn. rod. Zoričákových
za B. požehn. Barbory
† Jozef, Anna, Ján, Katarína, Mária
Na úmysel celebranta

18:00
18:00
18:00

† Vojtech
† Jozef a Marta
za B. požehn. rodiny
Za veriacich farnosti

streda
piatok
sobota
nedeľa

10:30

VYŠNÉ HÁGY

pondelok
streda
piatok
nedeľa

15:30
za zdravie Cyrila
15:30
za zdravie a B. požehn. Boženy
15:30(kinosála) † Peter
10:00 (kinosála)
Na úmysel celebranta

DOLNÝ SMOKOVEC

utorok
piatok
nedeľa

9:00

štvrtok
nedeľa

8:30

ŠTRBSKÉ PLESO

16:00
17:30

za zdravie sr. Benjamíny
Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta

16:00

Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta

TATRANSKÁ POLIANKA

utorok
sobota

16:30
15:00

Na úmysel celebranta
† Pavol

STARÝ SMOKOVEC

sobota
nedeľa

17:00

† Alžbeta a Helena
Na úmysel celebranta

19:00
OSTATNÉ OZNAMY

Upratovanie kostola:
Ďakujeme všetkým, ktorí sa staráte o naše kostoly. O upratovanie farského kostola prosíme I. skupinu, veriacich
z Dolného Smokovca a to v sobotu (4.8.) od 8:00 hod.
Stráženie kostola v Starom Smokovci:
Aj v auguste 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 (30.7.) 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.

Stretnutie dobrovoľníkov farskej charity:
Všetkých, ktorí pomáhajú, alebo majú ochotu pomôcť vo farskej charite, pozývame v pondelok (30.7.) o 18:00 hod.
na stretnutie na faru.
Adorácia Taizé a Nikodémova noc:
Vo štvrtok (2.8.) 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.
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.
Púť k Panne Máríí Kráľovnej Tatier:
Na budúcu sobotu (4.8.) organizujeme farskú púť do poľských Wiktorowiek (neďaleko Tatranskej Javoriny), kde sa
nachádza kostolík zasvätený Panne Márii Kráľovnej Tatier. Odchod autobusu bude o 9:45 z Vyšných Hágov smerom na
Tatranskú Lomnicu. Cesta k pútnemu miestu trvá po nenáročnom chodníku pešo cca 45 min. a zvládnu ju pútnici
všetkých vekových kategórii. Svätá omša je plánovaná o 13:00 hod. Z tohto dôvodu fatimská sobota ráno v Novom
Smokovci nebude. Prihlásiť sa je možné v sakristii. Všetkých srdečne pozývame.
Chvály s Jamesom Evansom:
Na budúcu nedeľu (5.8.) o 20:00 hod. budú v kostole v Starom Smokovci chvály s Jamesom Evansom. Všetkých
srdečne pozývame.
Sv. omša na chate Plesnivec:
V sobotu 11.8. o 15:00 hod. bude sv. omša na chate Plesnivec. Spoločný odchod bude o 13:00 hod. z parkoviska
v Tatranskej Kotline. Všetkých turistov srdečne pozývame.
Denný farský tábor pre staršie deti:
V dňoch 20. – 24.8. plánujeme denný farský tábor pre deti vo veku 8 – 14 rokov. Ktorí chcete svoje deti umiestniť
do tohto tábora, prosím, odovzdajte vyplnené prihlášky do budúcej nedele na fare. Prihlášky nájdete v sakristii, aj na
našej webovej stránke: www.rkctatry.sk. Vopred ďakujeme.

