FARSKÉ OZNAMY
2. týždeň (9. - 16. januára 2022)

LITURGICKÝ KALENDÁR
9.1.
16.1.

nedeľa
nedeľa

NOVÝ SMOKOVEC

TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA, KRST KRISTA PÁNA
DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

sobota
nedeľa
TATRANSKÁ LOMNICA

streda
piatok
sobota
nedeľa

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ
9:00 + Juraj a Anna
17:00
za zdravie a B. pož. Michaely
9:00 za zdravie a Bož. požehnanie Marcely
17:00
za Božie pož. Kataríny a rodiny
9:00 poďakovanie za 80 rokov života
17:00
zdravie a Božie pož. pre Marcela
9:00 za Božiu milosť pre Jána a Lenku
17:00
+ z rod. Pekarčíkovej
9:00 + Juraj a Anna
17:00 zdravie a B. pož. rodiny Rumančíkovej
8:00 zdravie a B. pož. pre Marcela
17:00 + Mária
8:00; 9:00; 10:00
17:00
za veriacich farnosti
18:00
18:00
18:00

+Igor
8:30; 9:30; 10:30
na úmysel celebranta
11:30 (gréckokatolícka)

DOLNÝ SMOKOVEC

nedeľa

9:00

ŠTRBSKÉ PLESO

štvrtok
nedeľa

8:30

TATRANSKÁ POLIANKA

sobota

na úmysel celebranta
16:00
na úmysel celebranta
15:00
OSTATNÉ OZNAMY

Upratovanie kostola:
Ďakujeme všetkým, ktorí sa staráte o naše kostoly. O upratovanie farského prosíme III. skupinu, veriacich zo
Smokovcov a to v sobota (15.1.) po sv. omši o 9:00 hod..
Dary:
Na kostol obetovali bohuznámi :na Vyšných Hágoch 50,- €, v Novom Smokovci 200,- €. Úprimné Pán Boh zaplať.
Slúženie sv. omší:
Sv. omše sú momentálne určené len pre (OP) – očkovaní, prekonaní. Maximálna kapacita je 30 osôb, v Novom
Smokovci 70. Povinný je platný covid pass. Pri naplnení kapacity kostola, zúčastnite sa prosím vonku, alebo príďte na
ďalšiu sv. omšu.
Hygienické opatrenia:
Dôrazne žiadame o zachovanie všetkých hygienických opatrení. Najmä:
- Prísny zákaz vstupu do kostola pri akýchkoľvek príznakoch respiračného ochorenia!
- Dezinfekcia rúk a zachovanie maximálneho možného rozostupu!

- Pobyt v kostole len s respirátorom!
Individuálna pastorácia:
Pre neočkovaných je možnosť individuálnej pastorácie, to znamená kontaktujte prosíme kňaza. V nedeľu (16.1.)
bude v Novom Smokovci od 15:00 hod. vyložená sviatosť Oltárna. Tu bude taktiež možnosť prijať sväté prijímanie.
V Tatranskej Lomnici budeme sväté prijímanie rozdávať aj pred kostolom v nedeľu o 9:20 hod..
Sv. prijímanie pred kňazom:
Keď prijímam sv. prijímanie na ruku, pristúpim ku kňazovi, ruky vo výške hrude pred sebou si preložím jednu na
druhú, vytvorím trón pre Ježišovo Telo, kňaz mi ho podá na ruku. Môžem odstúpiť bokom a upozorňujeme: pred
kňazom ho prijmem do úst, teda neodchádzam s Kristovým Telom na ruke preč a neprijímam ho za cestou, ale úctivo
pred kňazom. Ďakujeme.
Sv. omše v nedeľu:
Sv. omša na Štrbskom Plese o 9:30 a v Novom Smokovci o 11:00 od budúcej nedele nebudú. Ostatné zostávajú
nezmenené.

