FARSKÉ OZNAMY
43. týždeň (22. – 28. októbra 2018)

LITURGICKÝ KALENDÁR
21.10.
25.10.
28.10.

nedeľa
štvrtok
nedeľa

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU SV. MARTINA Z TOURS
TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

sviatok

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 (lat.)

za B. pomoc a zdravie pre Andreja
† Božena
† Jakub a Rozália
† Michal a Valéria
† Ladislav a Anna
† Štefan a Mária
Za veriacich farnosti

18:00
18:00
18:00

streda
piatok
sobota
nedeľa

10:30

† Veronika, Emil
† Valent, Helena
† Janka, Ján, Alfréd
Na úmysel celebranta

VYŠNÉ HÁGY

pondelok
streda
piatok
nedeľa

15:30
15:30
15:30
10:00 (kinosála)

† Helena, Ján, Anna, Anna
za zdr. pre Antóniu
† Tadeáš
Na úmysel celebranta

DOLNÝ SMOKOVEC

nedeľa

9:00

ŠTRBSKÉ PLESO

štvrtok
nedeľa

8:30

TATRANSKÁ POLIANKA

utorok
sobota

Na úmysel celebranta
16:00

Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta

16:30
15:00

Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta

OSTATNÉ OZNAMY
Upratovanie kostola:
Ďakujeme všetkým, ktorí sa staráte o naše kostoly. O upratovanie farského kostola prosíme VI. skupinu, veriacich
chlapov – futbalistov a to v sobotu (27.10.) od 8:00 hod..
Milión detí sa modlí ruženec:
Úprimne ďakujeme všetkým našim deťom, ktoré sa vo štvrtok zapojili do modlitby „milión detí sa modlí za pokoj“.
Vďaka patrí im, aj ich rodičom.
Zbierka na misie:
Dnešná nedeľa je venovaná misiám vo svete. Po sv. omši bude zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam
v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Vopred ďakujeme za vaše dary i modlitby na tento úmysel.
Posedenie pre upratovacie skupiny:
Všetkých vás, ktorí chodíte upratovať kostol pozývame v pondelok 22.10. po sv. omši na posedenie na faru do
Nového Smokovca.

Ukončenie 40 dní modlitieb a pôstu za kňazov:
Na budúcu stredu (24.10.) je ukončenie 40.-tich dní modlitieb a pôstu za kňazov. Všetkým, ktorí sa modlíte, postíte
a obetujete za kňazov úprimne ďakujeme a naďalej vrúcne prosíme o modlitby, pôst a obety za nás. Všetkých, ktorí ste
sa do týchto modlitieb zapojili srdečne pozývame v stredu (24.10.) na sv. omšu do Nového Smokovca a spoločnú
modlitbu ruženca k sedembolestnej Panne Márii po nej.
Kurz manželské večery:
Od stredy (24.10.) o 18:00 hod. začíname 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, úprimne odporúčame všetkým manželom. Informácie
nájdete aj na www.manzelskevecery.sk. Cena za kurz je 80,- €, v tom je zahrnutá večera s príjemným posedením pri
tematizovanom rozhovore. Záujemcov prosíme, aby sa zapísali ešte aj dnes (21.10.) po sv. omši v sakristii.
Sv. omša pre deti:
Na budúci piatok (26.10.) v kostole v Novom Smokovci bude sv. omša pre deti a po nej stretnutie na fare. Všetky
deti srdečne pozývame. Zároveň prosíme deti, ktoré tento rok chcú vystupovať na jasličkovej pobožnosti, aby prišli na
toto stretnutie.
Zmena času:
Na budúci týždeň zo soboty (28.10.) na nedeľu (29.10.) sa mení čas. Hodiny posúvame o jednu hodinu dozadu.
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.
Sviečka za nenarodené deti:
Na stolíkoch pri východe z kostola nájdete sviečky za nenarodené deti. Môžete si ich zakúpiť a 2. novembra ich dať
do okien a pomodliť sa pri nich za deti, ktoré zomreli pri spontánnom, alebo umelom potrate a za ich rodičov a tých,
ktorí potraty vykonávajú, alebo podporujú. Kúpou sviečky podporujeme aktivity kresťanského „Fóra života“. Cena malej
plastovej je 1,- €/ks a veľkej sklenenej je 4,- €/ks.
Duchovná obnova pre chlapcov:
V dňoch 30.11.-2.12. bude na Spišskej Kapitule duchovná obnova pre chlapcov. Úprimne ju odporúčame, prihlásiť
sa je možné do 18.11. Bližšie informácie nájdete na nástenke.

