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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
bohoslužbách v konkrétny deň, na ktorý boli zapísané. Prosíme o modlitby za zastavenie pandémie, za chorých
i zdravotníkov. Ďakujeme za pochopenie.
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. 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,- €. Nájdete ho na stolíku pri východe
z kostola. Jeho prílohou je aj rodinná liturgia pri štedrovečernom stole.
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.
Dobrá novina:
Koledovanie detí dobrej noviny tento rok nebude. Kto chcete podporiť deti v chudobných krajinách sveta, svoj
finančný dar môžete vhodiť do pokladničky v kostole v Novom Smokovci, alebo v Tatranskej Lomnici s nápisom „Dobrá

Novina“, alebo poslať na účet Dobrej noviny: SK77 1100 0000 0029 4045 7894; alebo poslať na účet našej farnosti: SK67
0200 0000 0029 4268 7159 a do správy pre prijímateľa napísať „Dobrá novina“.
Súkromná modlitba v kostole:
Kostoly v Novom Smokovci a Tatranskej Lomnici budú otvorené pre súkromnú modlitbu v čase 9:00 – 17:00 hod.
Vysluhovanie sviatostí:
Sviatosti vysluhujeme len individuálne na požiadanie. Treba zazvoniť na fare.

