FARSKÉ OZNAMY
31. týždeň (1. – 7. augusta 2022)

LITURGICKÝ KALENDÁR
31.7.
1.7.
4.8.
6.8.
7.8.

nedeľa
pondelok
štvrtok
sobota
nedeľa

NOVÝ SMOKOVEC

TATRANSKÁ LOMNICA

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
PREMENENIE PÁNA
DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
8:00

nedeľa

8:00 10:00

17:00
17:00

za B. požehn. Márie a Pavla
† Rudolf, Mária, Jozef
† z rod. Ďurmekovej
za B. požehn. pre Annu
† Michal a Mária
za B. požehn. Márie
† Juraj
za veriacich farnosti

streda
piatok
sobota
nedeľa

10:30

VYŠNÉ HÁGY

pondelok
streda
piatok
nedeľa

15:30 (pre pacientov NÚ) † z rod. Pazúrikovej
15:30 (pre pacientov NÚ) † z rod. Glonekovej
15:30- kino (pre pacientov NÚ)
za B. pomoc pre Daniela
10:00-kinosála (pre pacientov NÚ) na úmysel celebranta

DOLNÝ SMOKOVEC

utorok
nedeľa

ŠTRBSKÉ PLESO
TATRANSKÁ POLIANKA
STARÝ SMOKOVEC

štvrtok
nedeľa
utorok
sobota
nedeľa

18:00
18:00
18:00

spomienka
spomienka
sviatok

za B. požehn. rod. Chovančíkovej
za zdravie Imricha
† Žofia
na úmysel celebranta

16:00

† Ján a Katarína
na úmysel celebranta

16:00

za B. požehn. Martina
na úmysel celebranta

16:30

za B. požehn. rod. Žufovej
za B. požehn. Šimona

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 I. skupinu, veriacich
z Dolného Smokovca a to v sobotu (6.8.) od 9:00 hod..
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.

Adorácia Taizé:
Tento týždeň je prvý štvrtok, po sv. omši v Novom Smokovci a modlitbách za pokoj na Ukrajine bude adorácia Taizé
do 19:00 a do 19:30 Nikodémova noc zakončená eucharistickým požehnaním, kde je možnosť pristúpiť k sviatosti
zmierenia, prípadne duchovného rozhovoru. Všetkých srdečne pozývame.
Prvý piatok:
Tento týždeň je prvý piatok. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať pol hod. pred sv. omšou. Ku chorým pôjdeme
v piatok (5.8.) od 9:00 hod. Prosíme nahláste v sakristii chorých, ku ktorým máme ísť. Ďakujeme.
Fatimská sobota:
Budúca sobota (6.8.) je fatimská. Sv. omša bude ráno o 8:00 hod. v Novom Smokovci, po nej fatimská pobožnosť.
Rekonštrukcia kostola v Starom Smokovci:
Prebieha druhá etapa 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.

