FARSKÉ OZNAMY
30. týždeň (25. – 31. júla 2022)

LITURGICKÝ KALENDÁR
24.7.
25.7.
26.7.
27.7.
29.7.
30.7.
31.7.

nedeľa
pondelok
utorok
streda
piatok
sobota
nedeľa

NOVÝ SMOKOVEC

TATRANSKÁ LOMNICA

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
SV. JAKUBA, APOŠTOLA
sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
sv. Gorazda a spoločníkov
sv. Marty, Márie a Lazára
bl. Zdenky Schellingovej, panny a mučenice
OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

8:00 10:00

sviatok
spomienka
spomienka
spomienka
ľubovoľná spomienka

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

† Jozef, Tomáš, Radoslav
† Nadežda a Jozef
za dobrú manželku pre Ondreja
za B. požehn. Jakuba a Anny
† Marta a Gustáv
† z rod. Kubovičovej
za veriacich farnosti

18:00
18:00
18:00

za B. požehn. pre rod. Gondovú
† František
† Mária, Ján, Dušan, Michal
na úmysel celebranta

streda
piatok
sobota
nedeľa

10:30

VYŠNÉ HÁGY

pondelok
streda
piatok
nedeľa

15:30 (pre pacientov NÚ) za B. požehn. pre Vladimíra a Irenu
15:30 (pre pacientov NÚ) za B. požehn. pre Vladimíra a Irenu
15:30 (pre pacientov NÚ) na úmysel celebranta
10:00-kinosála (pre pacientov NÚ) na úmysel celebranta

DOLNÝ SMOKOVEC

utorok
nedeľa

ŠTRBSKÉ PLESO
TATRANSKÁ POLIANKA
STARÝ SMOKOVEC

štvrtok
nedeľa
utorok
sobota
nedeľa

16:00

† Jozef a Mária
na úmysel celebranta

16:00

† Jozef a Emília
na úmysel celebranta

16:30

za B. požehn. rod. Turčinovej
na úmysel celebranta

19:00

na úmysel celebranta

9:00
8:30
15:00

OSTATNÉ OZNAMY
Upratovanie kostola:
Ďakujeme všetkým, ktorí sa staráte o naše kostoly. O upratovanie farského kostola prosíme VI. skupinu, veriacich
chlapov – futbalistov a to v sobotu (30.7.) od 9:00 hod..
Púť k bl. sr. Zdenke do Krivej:
Na budúcu sobotu (30.7.) plánujeme púť k bl. sr. Zdenke do Krivej. Záujemcov prosíme prihlásiť sa ešte dnes (24.7.)
na fare alebo v sakristii. Informácie nájdete na nástenke.
Denné letné tábory pre deti:
Denný, letný tábor pre deti vo veku 3-7 rokov bude v dňoch 8.8. – 12.8.. Prihlášky nájdete v sakristii na stolíku a na
našej webstránke: www.rkctatry.sk. Vyplnené prihlášky prineste prosím, čím skôr na faru.

Stráženie kostola:
Aj v auguste chceme otvoriť kostol v Starom Smokovci pre všetkých návštevníkov Vysokých Tatier. Potrebujeme
dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní venovať čo len hodinu – dve svojho času pobudnúť v tomto kostole, aby mohol byť
otvorený. Preto prosíme každého, kto by nám mohol pomôcť so strážením tohto kostola aby prišiel v pondelok (25.7.)
o 18:20 na faru, kde sa dohodneme na službách. Vopred ďakujeme.
Rekonštrukcia kostola v Starom Smokovci:
Od zajtra (25.7.) začíname druhú etapu rekonštrukcie strechy kostola v Starom Smokovci. Starý, zvetraný šindeľ
vymieňame za nový, z červeného smreka. Životnosť strechy ba tak mala byť výrazne predĺžená. Cena rekonštrukcie je
35 000,- €. Momentálne máme prostredníctvom občianskeho združenia našetrených 26 000,- €, z toho 20 000,- tvorí
dotácia z ministerstva kultúry. Chýba nám teda cca 9 000,- €. Doba je zlá, ceny vzrástli násobne. Prosíme o pomoc, kto
môžete, prispejte. Zároveň na stolíku pri východe z kostola nájdete staré šindle z tejto strechy. Ich zakúpením
podporujete rekonštrukciu tohto kostola. Vopred ďakujeme.

