FARSKÉ OZNAMY
45. týždeň (5. – 11. novembra 2018)

LITURGICKÝ KALENDÁR
4.11.
9.11.
10.11.
11.11.

nedeľa
piatok
sobota
nedeľa

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY
sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

sviatok
spomienka

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

† Dominik
† Jozef, Anna, Ján, Katarína, Mária
za uzdravenie Juraja
† Ján, Igor, Ján
za B. požehn. detského tímu
† Ján
Na úmysel celebranta

18:00
18:00
18:00

streda
piatok
sobota
nedeľa

10:30

† Eva, Marián, Rudolf
† z rod. Macurákovej a Kocúrovej
† Helena, Martin, Imroch
Na úmysel celebranta

VYŠNÉ HÁGY

pondelok
streda
piatok
nedeľa

15:30
15:30
15:30
10:00 (kinosála)

za zdravie rod. Kalisovej
za duše v očistci
za zdravie Anny
Za veriacich farnosti

DOLNÝ SMOKOVEC

nedeľa

ŠTRBSKÉ PLESO

štvrtok
nedeľa

TATRANSKÁ POLIANKA

utorok
sobota

9:00

Na úmysel celebranta – odpustová sv. omša
16:00

† Kristína, Štefan, Ivan
Na úmysel celebranta

16:30
15:00

Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta

8:30

OSTATNÉ OZNAMY
Upratovanie kostola:
Ďakujeme všetkým, ktorí sa staráte o naše kostoly. O upratovanie farského kostola prosíme II. skupinu, veriacich
z Nového Smokovca a Tatranskej Lomnice a to v sobotu (10.11.) od 8:00 hod..
Odpustky a modlitby na cintoríne:
Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže za obvyklých podmienok
získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1.11. do 8.11. Po každej večernej sv. omši
v Novom Smokovci a Tatranskej Lomnici pôjdeme spoločne na cintorín pomodliť sa za duše v očistci.
Modlitby za deti a mladých:
Počas prípravy na birmovku sa rodičia birmovancov modlili každý utorok po sv. omši v Novom Smokovci ruženec za
birmovancov. Naši mladí a deti potrebujú naše modlitby. Nenechajme ich v pokušeniach Zlého a tohto sveta samých.
Preto prosím všetkých, ale hlavne rodičov prvoprijímajúcich detí a rodičov našich mladých o spoločnú modlitbu sv.
ruženca každý utorok po sv. omši v Novom Smokovci. V tento deň sa budeme modliť sv. ruženec nie pred, ale po sv.
omši. Ešte raz pozývame všetkých, ktorým záleží na deťoch a mladých našej farnosti k spoločnej modlitbe sv. ruženca
každý utorok po sv. omši.

Sv. omša pre deti a stretnutie detí na prvé sv. prijímanie:
Na budúci piatok (9.11.) v Novom Smokovci o 17:00 hod. bude sv. omša pre deti, po nej stretnutie na fare. Všetky
deti srdečne pozývame.
Odpustová slávnosť v Dolnom Smokovci:
Odpustovú slávnosť v Dolnom Smokovci budeme sláviť na budúcu nedeľu 11.11. Po sv. omši bude tradičná
odpustová zbierka. Sviatosť zmierenia pred odpustom budeme vysluhovať v sobotu 11.11. od 9:00 do 9:30 hod..
Pozývame všetkých zmieriť sa s Nebeským Otcom i so sebou navzájom.
Ratolesť:
Vyšlo nové číslo nášho farského časopisu „Ratolesť“. Výrobná cena je 1,50 €. Nájdete ho vzadu na stolíku.

