FARSKÉ OZNAMY
37. týždeň (7. – 13. septembra 2020)

LITURGICKÝ KALENDÁR
6.9.
7.9.
8.9.
12.9.
13.9.

nedeľa
pondelok
utorok
sobota
nedeľa

NOVÝ SMOKOVEC

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
sv. košických mučeníkov, kňazov
NARODENIE PANNY MÁRIE
Najsvätejšieho mena Panny Márie
DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

17:00
za zdravie a B. požehn pre Máriu
17:00
† Libuše Husárová
17:00
za zdravie a B. požehn. pre Máriu
17:00
† Magdaléna
17:00
za zdravie a B. požehn. pre Máriu
19:00 (pre mládež)
9:00 (ruž. spoločenstvo)
na úmysel celebranta
8:00 (pre seniorov)
na úmysel celebranta
10:00
na úmysel celebranta
17:00
na úmysel celebranta

TATRANSKÁ LOMNICA

streda
piatok
sobota
nedeľa

DOLNÝ SMOKOVEC

utorok
nedeľa

9:00

štvrtok
nedeľa

8:30

ŠTRBSKÉ PLESO

spomienka
sviatok
ľubovoľná spomienka

18:00
† Anna, Michal, Anna
18:00
† Jozef a Helena
18:00
† Margita, Jozef, Ondrej
8:00 (pre dôchodcov)
na úmysel celebranta
10:30
na úmysel celebranta
18:00 (gréckokatolícka liturgia)
16:00

na úmysel celebranta
na úmysel celebranta

16:00

za zdravie rodiny
za veriacich farnosti

TATRANSKÁ POLIANKA

utorok
sobota

16:30
15:00

za B. požehn. pre rodinu Marty
† Jolana

STARÝ SMOKOVEC

sobota

17:00

za B. požehn. rod. Bicákovej a Popčákovej

OSTATNÉ OZNAMY
Upratovanie kostola:
Ďakujeme všetkým, ktorí sa staráte o naše kostoly. O upratovanie farského prosíme členky ružencového
spoločenstva a to v sobotu (12.9.) popoludní.
Slávnosť prvého svätého prijímania.
Dnešnú 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 manželov:
Dnešnú nedeľu (6.9.) o 17:00 hod. v Novom Smokovci bude ďalšia sv. omša pre manželov. Všetkých manželov
srdečne pozývame.
Stretnutie mládeže:
V piatok 11.9. o 19:00 hod. srdečne pozývame všetkých našich mladých na sv. omšu a po nej na stretnutie na faru.
Tešíme sa na vás .

Duchovná obnova ružencového bratstva:
Na budúcu sobotu (12.9.) od 8:15 hod. bude v kostole v Novom Smokovci duchovná obnova ružencového bratstva.
Bližšie informácie nájdete na nástenke, alebo u horliteliek.
Sv. omša na Slavkovskom štíte:
Na budúcu sobotu (12.9.) o 12:00 hod. plánujeme v prípade priaznivého počasia sv. omšu na Slavkovskom štíte.
Odpustová sv. omša na Štrbskom Plese a v Tatranskej Polianke:
Na budúcu nedeľu (13.9.) o 8:30 hod. bude odpustová slávnosť na Štrbskom Plese a v utorok 15.9. o 10:00 hod.
v Tatranskej Polianke. Sviatosť zmierenia pred odpustom budeme vysluhovať na Štrbskom Plese vo štvrtok
a v Tatranskej Polianke v sobotu pol hod. pred sv. omšou. Príďte sa zmieriť s nebeským Otcom i so sebou navzájom. Pri
odpustovej sv. omši bude zároveň zbierka určená kňazom na pastoračné potreby. Vopred úprimné Pán Boh zaplať.
Zrušenie sv. omše v Starom Smokovci:
Končí letná sezóna, a teda už nebude bývať sv. omša v nedeľu o 19:00 hod. v Starom Smokovci. Ostatné sv. omše
zostávajú nezmenené.
Reťaz modlitieb a pôstu za kňaztov:
Od 15. septembra začína celoslovenská 40 dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Bližšie informácie nájdete na
nástenke. My kňazi, žijeme z Vašich modlitieb a prosíme aj touto formou o modlitby za nás. Kto máte ochotu sa modliť
a postiť v konkrétny deň za svojich kňazov, prosíme, zapíšte sa do zoznamu, ktorý je pri východe z kostola (v Novom
Smokovci a Tatranskej Lomnici). Už vopred ďakujeme, nech Vám to dobrý Pán Boh odplatí.
Stretnutie lektorov:
Všetkých lektorov, aj tých, čo majú ochotu pomôcť pri čítaní sv. písma počas liturgie srdečne pozývame na
stretnutie na faru vo štvrtok 17.9. po sv. omši o 17:00 hod.
Víkendová oáza pre bezdetných manželov:
V dňoch 23.-25.10. bude víkendová oáza pre bezdetných manželov. Bližšie informácie na nástenke.

