FARSKÉ OZNAMY
22. týždeň (30. mája – 5. júna 2022)

LITURGICKÝ KALENDÁR
29.5.
3.6.
5.6.

nedeľa
piatok
nedeľa

NOVÝ SMOKOVEC

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
sv. Karola Lwangu a spoločníkov mučeníkov
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ
pondelok

9:00

spomienka

† Peter
za B. požehn. pre Jozefa a Evu
za B. požehn. Františka
17:00
za B. požehn. Moniky s rodinou
za B. požehn. pre Paige
17:00
za B. požehn. Evy
† Ján
17:00
† Ján
za B. požehn. Zuzany
17:00
za B. požehn. Adama, Sofie a Dávida
za B. požehn. Róberta
17:00
† Martin a Anna
17:00 (manž.) Na úmysel celebranta
17:00

utorok

9:00

streda

9:00

štvrtok

9:00

piatok

9:00

sobota

8:00

nedeľa

8:00 10:00

TATRANSKÁ LOMNICA

streda
piatok
sobota
nedeľa

VYŠNÉ HÁGY

streda
piatok
nedeľa

DOLNÝ SMOKOVEC

piatok
nedeľa

ŠTRBSKÉ PLESO

štvrtok
nedeľa

18:00
18:00
18:00

† Anna
† Michal, Anna, Mária
† Juraj a Zuzana
9:30 10:30
Na úmysel celebranta
11:30 (gréckokatolícka)
15:30 (pre pacientov NÚ) na úmysel celebranta
15:30 (pre pacientov NÚ) na úmysel celebranta
10:00-kinosála (pre pacientov NÚ) na úmysel celebranta
16:00

na úmysel celebranta
na úmysel celebranta

16:00

za B. požehn. rod. Gletthofer
Na úmysel celebranta

9:00
8:30

TATRANSKÁ POLIANKA

utorok
sobota

16:30
15:00

za B. požehn. Petra
za B. požehn. Soni

STARÝ SMOKOEVC

piatok

18:00

za horských nosičov

OSTATNÉ OZNAMY
Upratovanie kostola:
Ďakujeme všetkým, ktorí sa staráte o naše kostoly. O upratovanie farského kostola prosíme IV. skupinu, veriacich
z Novej a Tatranskej Polianky a to v sobotu (4.6.) od 9:00 hod..
Zbierka na katolícke masmédiá:
Dnes (29.5.) bude zbierka na katolícke masmédiá.
Zasadanie farskej hospodárskej rady:
Dnes o 18:30 (29.5.) zvolávam zasadanie farskej hospodárskej rady. Kto máte nejaké pripomienky, návrhy, či
sťažnosti, obráťte sa, prosím, na jej členov.

Stráženie kostola:
Jednou z krásnych služieb blížnemu v našej farnosti je aj umožnenie návštevy kostola v Starom Smokovci pre
všetkých ľudí dobrej vôle. Či len chvíľku pobudnúť, či pomodliť je v tomto kostole zážitok. Ďakujem všetkým, ktorí to
chápu a sú ochotní ho čo len na pár hodín strážiť, pretože ho nemôžeme nechať otvorený bez dozoru. Chceme ho
otvoriť aj tento rok. V mesiaci jún iba cez víkend. Preto prosím každého, kto by nám mohol pomôcť so strážením tohto
kostola aby prišiel v pondelok (30.5.) o 18:20 na faru, kde sa dohodneme na službách. Vopred ďakujem
Sväté omše na Vyšných Hágoch:
Od stredy 1.6. znovu začíname sv. omše na Vyšných Hágoch, avšak zatiaľ len pre pacientov Ústavu .
Adorácia Taizé a Nikodémova noc:
Vo štvrtok (2.6.) bude po večernej sv. omši v Novom Smokovci adorácia Taizé a Nikodémova noc, zakončená
o 19:45 eucharistickým požehnaním. Počas nej môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia, alebo duchovnému rozhovoru.
Prvý piatok:
Tento týždeň je prvý piatok. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať pol hod. pred sv. omšou. Ku chorým pôjdeme
v piatok (3.6.) od 9:00 hod.
Sv. omša pre deti:
V piatok (3.6.) o 17:00 hod. bude v kostole v Novom Smokovci sv. omša pre deti a po nej stretnutie na fare.
Svätá omša za horských nosičov:
V piatok (3.6.) o 18:00 hod. v rámci memoriálu Juraja Petranského bude v kostole v Starom Smokovci sv. omša za
horských nosičov. Bližšie informácie na nástenke.
Fatimská sobota:
Budúca sobota je fatimská. Sv. omša bude ráno o 8:00 hod. v Novom Smokovci, po nej fatimská pobožnosť.
Stretnutie mladých:
Všetkých mladých srdečne pozývame na budúcu sobotu (4.6.) na sv. omšu o 17:00 hod. a po nej na stretnutie na
faru.
Svätá omša pre manželov:
Na budúcu nedeľu (5.6.) o 17:00 hod. bude sv. omša pre manželov. Srdečne pozývame.

