FARSKÉ OZNAMY
47. týždeň (22. – 28. novembra 2021)

LITURGICKÝ KALENDÁR
21.11.
22.11.
24.11.
28.11.

nedeľa
pondelok
streda
nedeľa

NOVÝ SMOKOVEC

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA
sv. Cecílie, panny a mučenice
spomienka
sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov mučeníkov
spomienka
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
pondelok

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ
9:00
17:00
9:00
17:00
9:00
17:00

nedeľa

za dobrodincov
† Margita
† Margita, Jozef, Ján, Mária
† Alojz a Vilma
† Martin
† Helena, Viliam, Alena
† Katarína
† Ľudovít st. a ml.
† Ladislav
† Jozef, Juraj, Helena
† Peter
† Anna
na úmysel celebranta

TATRANSKÁ LOMNICA

streda
piatok
sobota
nedeľa

za B. požehn. pre Jaroslava a Annu
† Jozef a Helena
† Margita, Jozef a Ondrej
na úmysel celebranta

VYŠNÉ HÁGY

pondelok
streda
piatok
nedeľa

DOLNÝ SMOKOVEC

utorok
nedeľa

ŠTRBSKÉ PLESO

nedeľa

TATRANSKÁ POLIANKA

utorok
sobota

utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

15:30 (pre pacientov NÚ) † Cecília a Anton
15:30 (pre pacientov NÚ) † z rod. Lačnej
† z rod. Brezinovej
na úmysel celebranta
16:00

† Ján a Katarína
na úmysel celebranta
na úmysel celebranta

16:30

na úmysel celebranta
na úmysel celebranta

OSTATNÉ OZNAMY
Synoda o synodalite:
Diecézny synodálny tím pozýva všetkých, ktorým záleží na tom, ako Cirkev žije dnes a ako bude žiť zajtra, aby sa v
rámci už nejakého existujúceho spoločenstva alebo celkom nového spoločenstva vytvoreného za týmto účelom alebo
prípadne aj jednotlivci prihlásili cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete na webovej stránke diecézy www.kapitula.sk. K
zapojeniu sa oslovujeme zvlášť kňazské spoločenstvá, rehoľné spoločenstvá, farské pastoračné rady, hnutia, modlitbové
spoločenstvá, spoločenstvá mladých, spoločenstvá manželov, ekumenické spoločenstvá a rôzne ďalšie spoločenstvá už
fungujúce v Cirkvi. Každému prihlásenému spoločenstvu/jednotlivcovi budú následné zasielané podrobné informácie,
ktoré majú napomôcť pri hľadaní toho, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi dnes. Chceme spoločne hľadať spôsob, ako máme v
dnešnej dobe kráčať pri ohlasovaní Evanjelia.

Všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do tohto spoločného kráčania, pozývame k spoločným stretnutiam (môžu sa diať aj
online), počas ktorých sa v modlitbe a rozjímaní budú zamýšľať nad 10 stanovenými témami o spoločnom kráčaní v
Cirkvi.
Po úvodnom zoznámení sa so synodou budú zhruba každé dva týždne zverejňované videá a manuály ktoré budú
bližšie prezentovať jednotlivých desať tém.
Na záver každé spoločenstvo/jednotlivec zašlú do 15. júna 2022 na adresu spis@synoda.sk zhrnutie svojich
postrehov na jednotlivých desať tém, na základe ktorých diecézny synodálny tím vypracuje v spoločnej modlitbe a
rozjímaní záverečné zhrnutie za celú Spišskú diecézu.
Bližšie podrobnosti budú poskytnuté a aktualizované na diecéznej webstránke www.kapitula.sk a na sociálnych
sieťach Spišskej diecézy.
Kalendáre:
Na stolíku pri východe nájdete stolový kalendár spišskej diecézy. Cena za 1 ks je 4,- €.
Prosba farára:
Drahí bratia a sestry! Znovu je otvorené covidové oddelenie na Vyšných Hágoch a znovu tam chodím. Pozerám sa
tým ľuďom do očí, počúvam ich rozprávanie. Nechcem sa tam pozerať aj na Vás. Prosím, dajte sa zaočkovať. Keď to
neviete urobiť z lásky k sebe, urobte to prosím, z lásky k blížnym, z lásky k zdravotníkom, z lásky k Cirkvi. Ale najmä Pána
Boha a všetkých prosím, nech nám zaočkovanosť, alebo nezaočkovanosť nebráni vo vzájomnej láske. Opačný životný
postoj nesmie byť príčinou nevraživého pohľadu. Boh ľúbi každého z nás a necháva pršať dážď na spravodlivých
i hriešnikov.
Stanovisko Biskupov Slovenska k plošnému lockdownu:
"Opätovný lockdown je veľkým sklamaním. Konferencia biskupov Slovenska od začiatku pandémie podporovala tak
dodržiavanie opatrení, ako aj očkovanie pre všetkých, ktorým to zdravotný stav dovoľuje. Pretože nám záleží na každom
ľudskom živote, na situácii nemocníc a pretože vidíme vyčerpanie zdravotníkov, prijali sme už mnoho obmedzení a
trpezlivo všetkých motivujeme k zodpovednosti. Bol však daný prísľub, že verejné slávenie bohoslužieb už nebude
zakázané. Lockdownu aj plošnému zákazu verejných bohoslužieb bolo možné sa vyhnúť. Sme veľmi roztrpčení, že k
nemu opätovne dochádza. Plošný zákaz verejných bohoslužieb nepovažujeme za primeraný v situácii, keď zostáva
množstvo iných oblastí života otvorených - a žiadame jeho čo najskoršie odvolanie. Pohľad do susedných krajín, ktoré
dôsledne rešpektujú náboženskú slobodu ukazuje, že aj tu existujú iné riešenia."
Slúženie sv. omší:
Od štvrtku (25.11.) je vyhlásený lockdown. Verejné slúženie sv. omší je zakázané. Úmysly sv. omší budú kňazi slúžiť
pri súkromných sv. omšiach tak, ako boli nahlásené.
Individuálna pastorácia:
Sviatosť zmierenia, duchovný rozhovor, prípadne rozdávanie sv. prijímania vysluhujeme individuálne. Stačí zazvoniť
na fare. Radi poslúžime.
Otvorenie kostolov:
Kostol v Novom Smokovci a Tatranskej Lomnici bude otvorený pre individuálnu modlitbu každý deň v čase od 9:00
do 17:00 hod.. Pokoj je Boží dar. Svätostánok je miesto, odkiaľ ho môžeme vyprosiť.
Modlitba sv. ruženca za farnosť:
Pozývam k spoločnej modlitbe sv. ruženca v domácnostiach každý večer o 20:00 hod.. Po skončení požehnám našu
farnosť so sviatosťou. V tento čas vieme, že na seba myslíme.
Cirkev v lockdowne:
Hoci sa nemôžeme stretávať, prosím, využime všetky možnosti techniky na vzájomnú komunikáciu. Ak by ste vedeli
o niekom, kto je osamotený, alebo je akýmkoľvek spôsobom v núdzi, dajte nám prosím vedieť. V rámci možností radi
pomôžeme.

