FARSKÉ OZNAMY
36. týždeň (31. augusta – 6. septambra 2020)

LITURGICKÝ KALENDÁR
30.8.
3.9.
6.9.

nedeľa
štvrtok
nedeľa

NOVÝ SMOKOVEC

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
sv. Gregora Veľkého, pápeža a Učiteľa Cirkvi
DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
nedeľa

TATRANSKÁ LOMNICA

streda
piatok
sobota
nedeľa

DOLNÝ SMOKOVEC

ŠTRBSKÉ PLESO

spomienka

17:00
17:00

za zdravie a B. požehn. pre Máriu
† Ladislav, Jozef, Zuzana, Božena
7:00
za dary Ducha Sv. pre žiakov a pedagógov
17:00
za zdravie a B. požehn. pre Máriu
17:00
† Štefan a Pavol
17:00
† z rod. Ľalikovej
18:00 (prvoprijímajúce deti)
8:00 (pre seniorov)
na úmysel celebranta
10:00
na úmysel celebranta
17:00 (manž.) na úmysel celebranta
18:00
18:00

† Jozef
za B. požehn. rod. Breščákovej
8:30
na úmysel celebranta
18:00
za B. požehn. Petra a Pavla
8:00 (pre seniorov)
na úmysel celebranta
10:30
na úmysel celebranta
18:00 (gréckokatolícka liturgia)

utorok
piatok
nedeľa

9:00

štvrtok
nedeľa

8:30

16:00
17:30

na úmysel celebranta
na úmysel celebranta
na úmysel celebranta

16:00

† Jakub a Žofia
na úmysel celebranta

TATRANSKÁ POLIANKA

utorok
sobota

16:30
15:00

† Irena
na úmysel celebranta

STARÝ SMOKOVEC

sobota
nedeľa

17:00
19:00

† Mikuláš, Terézia, Barbora
na úmysel celebranta

OSTATNÉ OZNAMY
Upratovanie kostola:
Ďakujeme všetkým, ktorí sa staráte o naše kostoly. O upratovanie farského prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí
a to v sobotu (5.9.) dopoludnia.
Dary:
Na kostol obetovali bohuznámi: v Novom Smokovci zo sobáša 50,- €, v Starom Smokovci 50,- €, v Tatranskej Lomnici
z krstu 100,- €. Úprimné Pán Boh zaplať.
Zbierka na diecézny katechetický úrad:
Dnes (30.8.) bude zbierka na diecézny katechetický úrad. Tento úrad je financovaný iba zo zdrojov cirkvi
a pripravuje materiály pre vyučovanie náboženstva a pastoračné aktivity farností. Prosíme o pomoc pri jeho
zabezpečení. Za milodary vopred ďakujeme.

Modlitby za mesto:
Dnes (30.8.) o 16:00 hod. budú v kostole v Starom Smokovci modlitby za naše mesto Vysoké Tatry. Všetkých ľudí
dobrej vôle srdečne pozývame.
Stráženie kostola v Starom Smokovci:
Počas víkendov v mesiaci september chceme ešte nechať otvorený kostol v Starom Smokovci. Prosíme každého, kto
je ochotný pomôcť s jeho otvorením pre všetkých a máte aspoň trochu času v tú-ktorú hodinu v ňom pobudnúť, aby ste
prišli na stretnutie na faru v pondelok (31.8.) po sv. omši o 17:00 hod. Ešte raz prosím, ktorí môžete obetovať trochu
svojho času, príďte v pondelok hneď po sv. omši na faru.
6. svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva:
V utorok (1.9.) je 6. svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva. Za ochranu spoločného domu pre všetkých, aj za
tých, ktorí ho chránia a vážia si životné prostredie v ktorom žijú a vnímajú ho ako dar.
Veni Sancte:
Všetky školopovinné deti a mládež a predovšetkým všetkých učiteľov, pedagogických pracovníkov, či zamestnancov
srdečne pozývame začať nový, školský rok s Pánom Bohom, a to sv. omšou, ktorá bude 2.9. - v stredu o 7:00 hod.
v kostole v Novom Smokovci.
Adorácia Taizé a Nikodémova noc:
Vo štvrtok (3.9.) bude v kostole v Novom Smokovci adorácia Taizé od 18:00 do 19:00 a Nikodémova noc do 19:45
hod. s eucharistickým požehnaním. Počas nej je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, prípadne duchovného
rozhovoru. Všetkých srdečne pozývame.
Vysluhovanie sviatosti zmierenia na prvý piatok:
Tento týždeň je prvý piatok. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať takto:
Nový Smokovec
Po - Št od 16:30
Pia od 16:00
Tatranská Lomnica
Str od 17:30
Pia od 17:00
Dolný Smokovec
Pia od 17:00
Ku chorým pôjdeme v piatok, od 9:00 hod.
Sv. omša pre prvoprijímajúce deti:
Na budúci piatok (4.9.) o 18:00 hod. bude v kostole v Novom Smokovci sv. omša pre prvoprijímajúce deti a ich
rodičov.
Fatimská pobožnosť v sobotu:
Na budúcu sobotu (6.9.) o 8:30 hod., sv. omša a po nej fatimská pobožnosť bude v kostole v Tatranskej Lomnici.
Slávnosť prvého svätého prijímania.
Na budúcu nedeľu (6.9.) bude v kostole v Novom Smokovci o 11:00 hod. slávnosť prvého sv. prijímania našich detí.
Prosíme všetkých o modlitby za naše deti a ich rodiny. Sv. omša pre prvoprijímajúce deti je pridaná na 11.00 hod., aby sa
jej mohli zúčastniť predovšetkým rodiny našich detí.
Sv. omša pre manželov:
Na budúcu nedeľu (6.9.) o 17:00 hod. v Novom Smokovci bude ďalšia sv. omša pre manželov. Všetkých manželov
srdečne pozývame.
Sv. omša na Slavkovskom štíte:
V sobotu 12.9. o 12:00 hod. plánujeme v prípade priaznivého počasia sv. omšu na Slavkovskom štíte.

