FARSKÉ OZNAMY
53. týždeň (27. decembra 2020 – 3. januára 2021)

LITURGICKÝ KALENDÁR
27.12. nedeľa
28.12. pondelok
1.1.2021 piatok
3.1.2021 nedeľa

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA
Svätých neviniatok
PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

sviatok
prikázaný sviatok

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ
NOVÝ SMOKOVEC

pondelok

9:00
17:00

utorok

9:00

streda

9:00

štvrtok

9:00

17:00
17:00
17:00
piatok
sobota
nedeľa

za B. požehn. Sibyly a Mariány
† Andrej, Veronika, Mária, Štefan
na úmysel celebranta
za B. požehn. pre kňazov
† Rudolf
za duše v očistci
na úmysel celebranta
na úmysel celebranta
za vyvolenie nového diecézneho biskupa
† Ľudovít st. a ml.
za veriacich farnosti

TATRANSKÁ LOMNICA

streda
štvrtok

16:00
18:00

za B. pomoc a ochranu rod. Šubertovej
na úmysel celebranta

ŠTRBSKÉ PLESO

štvrtok

16:00

na úmysel celebranta

OSTATNÉ OZNAMY
Upratovanie kostola:
Ďakujeme všetkým, ktorí sa staráte o naše kostoly. Upratovanie farského kostola je do odvolania zrušené.
Zrušenie verejných bohoslužieb:
Od 1.1.2021 do odvolania je verejné slávenie bohoslužieb zrušené. Úmysly sv. omší budeme sláviť pri súkromných
bohslužbách v konkrétny deň, na ktorý boli zapísané. Prosíme o modlitby za zastavenie pandémie, za chorých
i zdravotníkov. Ďakujeme za pochopenie.
Poďakovanie vianočné sviatky:
Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o pekné vianočné sviatky v našej
farnosti. Pánom kostolníkom, kostolníčkam, kantorkám, lektorom, spevákom, miništrantom, tým, čo ste zdobili
stromčeky, Betlehem, kostol a upratovali ho; všetkým, ktorí ste tak pekne pristupovali k sviatostiam. Jednoducho
každému, kto v tejto dobe urobil čokoľvek z lásky pre toho druhého: úprimné Pán Boh zaplať.
Beh pre Ježiša:
V piatok 1.1.2021 mal byť „Beh pre Ježiša“. Nemôžeme ho bežať spolu, tak pozývame všetkých na novoročný
virtuálny „beh pre Ježiša“ od 1. do 6. januára 2021. Chceme vás povzbudiť , aby ste behali s odkazom „Bežím so
svetlom“. V evanjeliu sv. Matúša čítame: „Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť.“ Mt 5,14. Preto
vás pozývame, aby ste behali a urobili si selfie s odkazom napísaným na papieri: „Bežím so svetlom“, aby sme povzbudili
tých, ktorí prechádzajú ťažkým časom. Betlehemské svetlo nikdy nezhasne! Pravidlá: - bežíme individuálne – môžete
bežať, alebo chodiť , môžete si vybrať ...5km, 7km, 10km, alebo viac. Dobre sa obujte a oblečte, nos a ústa si prekryte
šatkou, hlavne ak sa pohybujete na mieste, kde je viac ľudí. Urobte si selfie s odkazom „Bežím so svetlom“ a pošlite
emailom na: farnost.tatry@gmail.com, alebo na facebookovú stránku: beh pre jezisa.
Farský časopis „Ratolesť“:

Vyšlo nové číslo farského časopisu „Ratolesť“. Výrobná cena za kus je 2,- €/ks. Nájdete ho na stolíku pri východe
z kostola. Jeho prílohou je aj rodinná liturgia pri štedrovečernom stole, ako aj aktualizovaná strana s rozpisom sv. omší
cez Vianoce. Nakoľko situácia je nepredvídateľná, prosíme, pred návštevou kostola sledujte našu web stránku:
www.rkctatry.sk, kde budú aktualizované informácie.
Modlitba sv. ruženca za zdravie:
Každý večer o 20:00 sa na fare modlíme sv. ruženec za zastavenie pandémie a uzdravenie pre chorých. V tento čas
zvlášť na seba myslíme. Pozývame všetkých pripojiť sa vo svojich domovoch k spoločnej modlitbe. Po jej skončení
požehnávame našu farnosť Eucharistiou.
Starosť o chorých:
Ak ste niekto chorí, alebo v karanténe a čokoľvek potrebujete, ozvite sa nám, radi s čímkoľvek pomôžeme. Zároveň
prosíme všetkých, nezabúdajme na tých, ktorí sú okolo nás, zvlášť o chorých a v karanténe. Nemôžeme sa stretávať, ale
využime všetky možnosti modernej techniky na vzájomný kontakt.

