FARSKÉ OZNAMY
32. týždeň (8. – 14. augusta 2022)

LITURGICKÝ KALENDÁR
7.8.
8.7.
9.8.
10.8.
11.8.
14.8.

nedeľa
pondelok
utorok
streda
štvrtok
nedeľa

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
sv. Dominika, kňaza
spomienka
SV. TERÉZIE BENEDIKTY od kríža, panny a muč., patrónky Európy sviatok
SV. VAVRINCA, diakona a mučeníka
sviatok
sv. Kláry, panny
spomienka
DVADISATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, (v Tatranskej Lomnici odpust)
PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ

NOVÝ SMOKOVEC

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

TATRANSKÁ LOMNICA

streda
piatok
sobota
nedeľa

VYŠNÉ HÁGY

pondelok
streda
piatok
nedeľa

DOLNÝ SMOKOVEC

utorok
nedeľa

ŠTRBSKÉ PLESO
TATRANSKÁ POLIANKA
STARÝ SMOKOVEC

štvrtok
nedeľa
utorok
sobota
nedeľa

8:00 10:00

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

18:00
18:00
18:00
10:30 (Odpustová slávnosť)

† Antónia a Oľga s manželmi
† Juraj a Michal
† Michal
† Ján
† Vincent a Anna
† Cyril
na úmysel celebranta
† Igor
† z rod. Ľubomíry
za zdravie rod. Ľubomíry
na úmysel celebranta

15:30 (pre pacientov NÚ)
15:30 (pre pacientov NÚ)
15:30 (pre pacientov NÚ)
10:00-kinosála (pre pacientov NÚ)

na úmysel celebranta
ZBP pre Martinku
ZBP pre rodinu Kalisovú
na úmysel celebranta

16:00

† Andrej a Mária
na úmysel celebranta

16:00

† z rod. Anny
na úmysel celebranta

16:30

† z rod. Gallovej
† Andrej, Anna, Ján

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 II. skupinu, veriacich
z Nového Smokovca a Tatranskej Lomnice a to v sobotu (13.8.) od 9:00 hod.
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 by 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 SR. 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.
Odpustová slávnosť v Tatranskej Lomnici:
Na budúcu nedeľu (14.8.) je v Tatranskej Lomnici odpustová slávnosť. Budeme ju sláviť sv. omšou o 10:30 hod.
Pri nej bude odpustová zbierka určená kňazom na pastoračné účely farnosti. Sviatosť zmierenia pred odpustom budeme
vysluhovať v sobotu (13.8.) od 9:00 do 9:30 v kostole v Tatranskej Lomnici.
Denný letný tábor pre deti:
Počas tohto týždňa sa uskutoční denný tábor pre deti od 3-7 rokov. Spomeňme si na všetkých zúčastnených
vo svojich modlitbách.

