FARSKÉ OZNAMY
35. týždeň (27. augusta – 2. septembra 2018)

LITURGICKÝ KALENDÁR
26.8.
27.8.
28.8.
29.8.
2.9.

nedeľa
pondelok
utorok
streda
nedeľa

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Sv. Moniky
Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

spomienka
spomienka
spomienka

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

† z rod. Anny
† Ján
† z rod. Philippiovej a Tolarovičovej
Za Bož. pom. a zdr. Márie
Za zdr. a Bož. pož. bohuznámych
Na úmysel celebranta
17:00 (manž.) Za veriacich farnosti

streda
piatok
sobota
nedeľa

10:30

† Rudolf, Vladimír
Za Bož. pož. pre rod. Lipovskú
Za dobrodincov Ivetu a Jozefa
Na úmysel celebranta

VYŠNÉ HÁGY

pondelok
streda
piatok
nedeľa

15:30
15:30
15:30
10:00 (kinosála)

† rodičia Horvátoví a Barátoví
Za uzdravenie a poďakovanie za 79 r. života
† Michal, Anna, Ján, Helena
Na úmysel celebranta

DOLNÝ SMOKOVEC

utorok
nedeľa

ŠTRBSKÉ PLESO

štvrtok
nedeľa

TATRANSKÁ POLIANKA

utorok
sobota

STARÝ SMOKOVEC

sobota
nedeľa

18:00
18:00
18:00

16:00

za B. pož. rod. Novákovej a †† Eliška ,Máriu
Na úmysel celebranta

16:00

Za Bož. pož. rodiny Emílie
Na úmysel celebranta

16:30
15:00

† z rod. Uličnej
† Irena, Jolana

9:00
8:30

17:00
19:00
OSTATNÉ OZNAMY

† Štefan, Otka, Marta
Na úmysel celebranta

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 (1.9.) po fatimskej pobožnosti.
Odpustová slávnosť v Tatranskej Lomnici - poďakovanie:
Minulú nedeľu bola odpustová slávnosť v Tatranskej Lomnici. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí ste sa na nej
zúčastnili. Zvlášť ďakujeme p. kostolníkom, miništrantom, spevákom a hudobníkom, tým, ktorí upratovali kostol, chystali
kvetinovú výzdobu a príjemné pohostenie: úprimné Pán Boh zaplať.
Denný tábor pre deti - poďakovanie:
Ďakujeme veľmi pekne našim animátorkám i všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu
farského tábora.

Prednáška o Božom služobníkovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi:
Dnes (26.8.) o 11:00 hod. v kostole v Novom Smokovci bude prednáška o Božom služobníkovi biskupovi Jánovi
Vojtaššákovi. Prednášateľom bude HEDr. Ľuboslav Hromjak. Všetkých srdečne pozývame.
Stretnutie dobrovoľníkov farskej charity:
Zajtra (27.8.) po sv. omši pozývame všetkých dobrovoľníkov farskej charity aj tých, ktorí by chceli spolupracovať na
stretnutie na faru.
Sv. omša pre deti:
Na budúci piatok (31.8.) o 17:00 hod. v kostole v Novom Smokovci bude prvá sv. omša pre deti. Všetky deti srdečne
pozývame.
Stretnutie birmovancov:
Na budúci piatok (31.8.) o 18:00 hod. v kostole v Novom Smokovci bude stretnutie birmovancov.
Blahorečenie Anky Kolesárovej:
V sobotu 1.9. o 10:00 hod. na štadióne TJ Lokomotíva Košice bude slávnosť blahorečenia Anky Kolesárovej.
Všetkých na túto slávnosť pozývame. Odchod autobusu bude o 5:40 z Vyšných Hágov, o 6:00 z Nového Smokovca a o
6:10 z Tatranskej Lomnice. Záujemcov prosím, prihláste sa ešte dnes v sakristii.
Fatimská pobožnosť v sobotu:
Na budúcu sobotu (1.9.) o 8:00 hod. bude v kostole v Novom Smokovci sv. omša a po nej fatimská pobožnosť.
Sv. omša pre manželov:
Na budúcu nedeľu (2.9.) o 17:00 hod. v kostole v Novom Smokovci bude sv. omša pre manželov. Všetkých manželov
srdečne pozývame.

