FARSKÉ OZNAMY
41. týždeň (8. – 14. októbra 2018)

LITURGICKÝ KALENDÁR
7.10.
14.10.

nedeľa
nedeľa

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ

NOVÝ SMOKOVEC

TATRANSKÁ LOMNICA

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

8:00 10:00

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

za rodiny Jozefa
† Oľga a Václav
za zdravie a B. požehn. pre Máriu
† Jozef
za B. požehn. detského tímu
† rodičia Ambrózovi a Cifrovi
Za veriacich farnosti

18:00
18:00
18:00

streda
piatok
sobota
nedeľa

10:30

† za B. požehn. Slavomíry
za Máriu, Stanislava a aBarboru
† Helena a Viliam
Na úmysel celebranta

VYŠNÉ HÁGY

pondelok
streda
piatok
nedeľa

15:30
15:30
15:30
10:00 (kinosála)

za B. pomoc v chorobe pre Jozefa
† Ľubomír, Blažena, Alžbeta
za Petra a jeho rodinu
Na úmysel celebranta

DOLNÝ SMOKOVEC

nedeľa

9:00

ŠTRBSKÉ PLESO

štvrtok
nedeľa

8:30

TATRANSKÁ POLIANKA

utorok
sobota

Na úmysel celebranta
16:00

za zdravie bohuznámych
Na úmysel celebranta

16:30
15:00

za B. požehn. pre rodinu Anny
† Juliana

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 (13.10.) o 8:00 hod..
40 dní modlitieb a pôstu za kňazov:
Aj v tomto roku pozývame k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu trvá do 24.10.2018. Ak sa zapojíte,
môžete si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období a obetovať ho za našich kňazov. Zoznam nájdete
v kostole v Tatranskej Lomnici na stolíku pri východe z kostola.
Sv. omša pre deti a stretnutie detí na prvé sv. prijímanie:
Na budúci piatok (12.10.) v Novom Smokovci o 17:00 hod. bude sv. omša pre deti, po nej stretnutie na fare. Všetky
deti srdečne pozývame. Taktiež prosíme tie deti, ktoré v roku 2019 chcú v našej farnosti prijať prvé sv. prijímanie, aby
prišli na túto sv. omšu a stretnutie po nej.
Októbrové pobožnosti:
Počas mesiaca október sa pred sv. omšami budeme modliť ruženec a modlitbu „Pod Tvoju ochranu“ a modlitbu
exorcizmu k Michalovi archanjelovi. Sv. otec František, veľmi prosí, aby sme sa v tomto mesiaci modlili za Cirkev, aby ju

Pán na príhovor Panny Márie a archanjela Michala ochránil pred nástrahami diabla, ktorý sa usiluje rozdeliť kresťanské
spoločenstvo. Všetkých k tejto modlitbe pozývame.
Zasadanie farskej hospodárskej rady:
Na budúcu nedeľu (14.10.) o 18:00 hod. zvolávam zasadanie farskej hospodárskej rady. Kto máte nejaké návrhy,
pripomienky, či sťažnosti, obráťte sa, prosím na jej členov.
Milión detí sa modlí ruženec:
Pápežská nadácia ACN- pomoc trpiacej Cirkvi vyzýva k zapojeniu sa do medzinárodnej modlitebnej iniciatívy „Milión
detí sa modlí ruženec“, ktorá bude 18. októbra (štvrtok). V tento deň pozývame deti a ich rodičov na spoločnú modlitbu
ruženca tu do kostola v Novom Smokovci. Informácie nájdete aj na stránke www.miliondeti.sk
Kurz manželské večery:
Od polovice októbra plánujeme usporiadať kurz „manželské večery“. Kurz tvorí osem stretnutí manželov. Dáva
manželom výbornú príležitosť stráviť čas spolu ako pár a pritom sa zaoberať dôležitými otázkami svojho manželstva. Na
základe pozitívnych skúseností manželov, ktorí ho absolvovali ho dávame do pozornosti. Informácie nájdete aj na
www.manzelskevecery.sk

