FARSKÉ OZNAMY
39. týždeň (24. – 30. septembra 2018)

LITURGICKÝ KALENDÁR
23.9.
26.9.
27.9.
29.9.
30.9.

nedeľa
streda
štvrtok
sobota
nedeľa

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov
Sv. Vincenta de Paul, kňaza
SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV
DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ľubovoľná spomienka
spomienka
sviatok

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 (lat.)

† Ján, Helena, Mária, Ondrej
† Milan a Štefan
† Ladislav a Margita
† Juraj a František
† Štefan a Alena
Na úmysel celebranta

18:00
18:00
18:00

streda
piatok
sobota
nedeľa

10:30

za zdravie a B. požehn. Evy, Eduarda a Terézie
† Viktória, Rudolf, Rudolf
poďakovanie a B. požehn. manž. Grivalských
Na úmysel celebranta

VYŠNÉ HÁGY

pondelok
streda
piatok
nedeľa

15:30
15:30
15:30
10:00 (kinosála)

Na úmysel celebranta
za B. požehn. Jany
Na úmysel celebranta
Za veriacich farnosti

DOLNÝ SMOKOVEC

utorok
nedeľa

ŠTRBSKÉ PLESO

štvrtok
nedeľa

16:00

† Cyril a Ján
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
† Jozef, Pavol, Vincent, Helena

STARÝ SMOKOVEC

sobota

17:00

za zdravie rod. Hasanyovej a Gondovej

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 (29.9.) o 8:00 hod..
Odpustové slávnosti v Tatranskej Polianke a na Štrbskom Plese:
Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o pekné odpustové slávnosti v Tatranskej Polianke a na Štrbskom
Plese. Pani kostolníčkam, kantorkám, miništrantom, tým, ktorí ste zdobili kostol, tým, ktorí ste sa zmierili s Nebeským
Otcom i so sebou navzájom. Každému, kto sa pričinil o peknú odpustovú slávnosť, úprimné Pán Boh zaplať.
40 dní modlitieb a pôstu za kňazov:
Aj v tomto roku pozývame k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku
Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15.9. do 24.10.2018. Ak sa zapojíte, môžete si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj
viac) v tomto období a obetovať ho za našich duchovných otcov. Zapísať sa môžete do zoznamu, ktorý bude umiestnený
v kostole v Novom Smokovci do 6.10.2018 a v kostole v Tatranskej Lomnici bude od 7.10.2018.

Chvály s Jamesom Evansom:
Dnes (23.9.) v kostole v Novom Smokovci o 18:00 hod. budú modlitby chvál s Jamesom Evansom. Všetkých srdečne
pozývame.
Stráženie kostola v Starom Smokovci:
Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí v letnom období strážili kostol v Starom Smokovci. Vďaka týmto obetavým
ľuďom bol kostol otvorený pre našich blížnych a mohli sa v ňom stíšiť a zažiť Božiu blízkosť, alebo len si pozrieť jeho
nádheru, ktorá poukazuje na vyššie hodnoty. Všetkých vás, ktorí ste tento kostol strážili srdečne pozývame v pondelok
(24.9.) po sv. omši o 17:00 hod. na malé posedenie na faru.
Sv. omša pre deti:
Na budúci piatok (28.9.) v Novom Smokovci o 17:00 hod. bude sv. omša pre deti, po nej stretnutie na fare. Všetky
deti srdečne pozývame.
Birmovanci:
Na budúci piatok (28.9.) naši birmovanci odchádzajú na kurz „Filip“, je to bezprostredná príprava na sviatosť
birmovania, ktorá bude v našej farnosti vyslúžená v nedeľu 7.10.. Veľmi potrebujú našu modlitbovú podporu. Prosím vás
všetkých o intenzívne modlitby za našich birmovancov. Od budúceho piatku (28.9.) sa začneme modliť pred sv. omšami
deviatnik k Duchu Svätému. Taktiež na budúcu sobotu od 10:00 – 20:00 hod. bude v kostole v Novom Smokovci
celodenná adorácia Najsvätejšej sviatosti za našich birmovancov. Prosím o účasť a nájdenie si času na stíšenie sa pred
Pánom Bohom hlavne ich rodičov a birmovných rodičov aj vás všetkých, ktorým záleží na budúcnosti mladých našej
farnosti.
Odpustová slávnosť na Vyšných Hágoch:
Na budúcu nedeľu (30.9.) je na Vyšných Hágoch odpustová slávnosť sv. Terézie z Lisieux. Sv. omša bude o 10:00
hod. v kinosále, po nej bude tradičná odpustová zbierka určená kňazom na pastoračné podujatia farnosti. Sviatosť
zmierenia pred odpustom budeme vysluhovať v sobotu od 9:00 do 10:00 hod. v kinosále. Príďte sa zmieriť s Nebeským
Otcom i so sebou navzájom. Od dnešnej nedele sa budeme modliť na Vyšných Hágoch deviatnik k sv. Terezke.
Kurz Samuel:
Tím rehoľníkov zo spišskej diecézy ponúka mladým ľuďom vo veku od 18 – 30 rokov, ktorí hľadajú svoje životné
povolanie ročný kurz „Samuel“. Bližšie informácie nájdete na nástenke.

