FARSKÉ OZNAMY
36. týždeň (5. – 11. septembra 2022)

LITURGICKÝ KALENDÁR
4.9.
7.9.
8.9.
11.9.

nedeľa
streda
štvrtok
nedeľa

NOVÝ SMOKOVEC

TATRANSKÁ LOMNICA

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
sv. košických mučeníkov, kňazov
NARODENIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
DVADISATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa
pondelok
streda
piatok
sobota
nedeľa

VYŠNÉ HÁGY

pondelok
streda
piatok
nedeľa

DOLNÝ SMOKOVEC

utorok
nedeľa

8:00 10:00

spomienka
sviatok

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

† Stanislav
† Juraj
† Pavol, Mária
† Gizela
† Magdaléna
† z rod. Zity
na úmysel celebranta

18:00
18:00
18:00

na úmysel celebranta
† Roman a Mária
† Margita, Jozef, Ondrej
za zdravie pre Elenu a Milana
na úmysel celebranta

8:00

10:30

15:30 (pre pacientov NÚ)
15:30 (pre pacientov NÚ)
15:30 (pre pacientov NÚ)
10:00 (pre pacientov NÚ)
16:00
9:00

ŠTRBSKÉ PLESO

štvrtok
nedeľa

16:00
8:30 odpustová slávnosť

TATRANSKÁ POLIANKA

utorok
sobota

15:00

16:30

za B. požehn. pre rodinu
† Zuzana
† Rudolof
na úmysel celebranta

† František a Alžbeta
na úmysel celebranta
za B. požehn. Alžbety a Stanislava
za veriacich farnosti
† Stanislav
na úmysel celebranta

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 piatok (9.9.) o 18:30 hod..
Zbierka na DKÚ:
Minulú nedeľu (28.8.) bola zbierka na diecézny katechetický úrad. Na tento úmysel ste obetovali: na Štrbskom
Plese: 27,70 €, na Vyšných Hágoch 20,- €, v Tatranskej Polianke: 18,50 €, v Novom Smokovci 563,63 €, v Starom
Smokovci 160,56 €, v Dolnom Smokovci 88,35 €, v Tatranskej Lomnici 171,80 €.
Do zvončeka pre potreby farnosti ste obetovali: na Štrbskom Plese: 156,56 €, na Vyšných Hágoch: 11,60 €,
v Tatranskej Polianke: 22,10 €, v Novom Smokovci: 578,42 €, v Dolnom Smokovci 173,30 €, v Tatranskej Lomnici: 385,66
€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
Svätá omša pre manželov:
Dnešnú nedeľu (4.9.) o 17:00 hod. v Novom Smokovci bude sv. omša pre manželov. Srdečne pozývame.

Sv. omše v Starom Smokovci:
Dnes (4.9.) bude ešte sv. omša o 19:00 hod. v kostole v Starom Smokovci. Od 5.9. sv. omše o 19:00 hod. už nebudú.
Sv. omša na Kriváni:
Na budúcu sobotu (10.9.) o 12:00 hod. plánujeme v prípade priaznivého počasia sv. omšu na Kriváni.
Zasadanie farskej pastoračnej rady:
Na budúcu nedeľu (11.9.) o 18:00 hod. zvolávam zasadanie farskej pastoračnej rady.
Odpustová slávnosť na Štrbskom Plese:
Na budúcu nedeľu (11.9.) je odpustová slávnosť na Štrbskom Plese. Sv. omša bude o 8:30 hod. Sviatosť zmierenia
budeme vysluhovať vo štvrtok (8.9.) pol hod. pred sv. omšou.
Podvody na senioroch:
Vzhľadom na narastajúce podvody na senioroch Polícia SR varuje pred falošnými pokusmi podvodníkov, ktorí volajú
seniorom, predstavujú sa ako pracovníci pošty, polície, alebo zdravotníci a snažia sa vylákať od nich peniaze, aj formou,
aby ich niekde nechali. Často používajú klamstvo, že ich príbuzný zavinil dopravnú nehodu, alebo je v nemocnici, či
ohrození života. Zvlášť tí, čo ste osamelí a starší, v žiadnom prípade nedávajte svoje úspory ani doklady nikomu bez
overenia u svojich blízkych. Nebojte sa poradiť susedov, alebo volajte nám na faru (052/4425174), prípadne v podozrení
priamo polícii (158, alebo 112). Všetkých ostatných prosíme, nenechajme našich starých osamelými a aspoň sem-tam ich
navštívme, alebo im zavolajme, aj keď nie sú naši pokrvní príbuzní. Bližšie informácie nájdete na nástenke.

