FARSKÉ OZNAMY
37. týždeň (12. – 18. septembra 2022)

LITURGICKÝ KALENDÁR
11.9.
13.9.
14.9.
15.9.
16.9.
18.9.

nedeľa
utorok
streda
štvrtok
piatok
nedeľa

NOVÝ SMOKOVEC

TATRANSKÁ LOMNICA

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA
sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov
DVADISATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

pondelok
streda
štvrtok
piatok
nedeľa

DOLNÝ SMOKOVEC

utorok
štvrtok
nedeľa

TATRANSKÁ POLIANKA

8:00 10:00

streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

VYŠNÉ HÁGY

ŠTRBSKÉ PLESO

8:00 10:00

streda
štvrtok
nedeľa
utorok
štvrtok
sobota

spomienka
sviatok
slávnosť
spomienka

17:00
† Ján
17:00
† Anna a Willi
17:00
† Stanislav
17:00
na úmysel celebranta
17:00
za B. požehn. rodiny
17:00(detská) za B. pož. pre Mareka a Juraja s rodinami
17:00
na úmysel celebranta
18:00

10:30
18:00
18:00
10:30

† Martin a Gejza
na úmysel celebranta
† Ján, Mária, Ján
† Igor
za veriacich farnosti

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

B. pož. rod. Bebčákovej a Dormanovej
za B. požehn. Michala, Daniela a Tamary
za veriacich farnosti
† Igor
na úmysel celebranta

16:00

za zdravie rod. Márie a Stanislava
na úmysel celebranta
na úmysel celebranta

16:00

na úmysel celebranta
na úmysel celebranta
na úmysel celebranta

9:00
9:00
8:30
8:30

16:30
† Jolana
10:00 odpustová slávnosť na úmysel celebranta
15:00
za B. požehn. Pavla a Antónie
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 (17.9.) o 8:00 hod..
Zasadanie farskej pastoračnej rady:
Dnes (11.9.) o 18:00 hod. zvolávam zasadanie farskej pastoračnej rady.

Odpustová slávnosť v Tatranskej Polianke:
Vo štvrtok (15.9.) bude odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie v Tatranskej Polianke. Sv. omša bude
o 10:00 hod. Pri nej bude odpustová zbierka určená kňazom na pastoračné účely. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať
v utorok pol hod. pred sv. omšou.
Reťaz modlitieb a pôstu za kňazov:
Od 15.9 začína celoslovenská 40 dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Bližšie informácie nájdete na nástenke.
My kňazi, žijeme z Vašich modlitieb a prosíme aj touto formou o modlitby za nás. Kto máte ochotu sa modliť a postiť
v konkrétny deň za svojich kňazov, prosíme, zapíšte sa do zoznamu, ktorý je pri východe z kostola (v Novom Smokovci
a Tatranskej Lomnici). Už vopred ďakujeme, nech Vám to dobrý Pán Boh odplatí.
Sv. omša pre deti:
Na budúci piatok (16.9.) o 17:00 hod. v Novom Smokovci bude sv. omša pre deti a po nej stretnutie na fare. Všetky
deti aj ich rodičov srdečne pozývame.
Cyklotúra na Kráľovu hoľu:
Na budúcu sobotu (17.9.) všetkých pozývame na cyklotúru na Kráľovu hoľu. Odchod bude o 7:00 hod, spred fary.
Všetkých záujemcov srdečne pozývame.
Zasadanie farskej hospodárskej rady:
Na budúcu nedeľu (18.9.) o 18:00 hod. zvolávam zasadanie farskej hospodárskej rady. Kto máte nejaké návrhy,
pripomienky, či sťažnosti, obráťte sa, prosím na jej členov.
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.
Časopis „Rebrík“:
Aj v tomto školskom roku vychádza katolícky časopis Rebrík, vydavateľstvo Don Bosco. Je to jediný katolícky časopis
pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj.
Môžete ho objednať na www.rebrik.sk , alebo na tel. čísle: 0903 962 029.
Kostolík Tatranská Lomnica:
Architekt Gedeon Majunke, ktorý projektoval aj pôvodný kostolík v Tatranskej Lomnici často navštevoval Alpy. Bol
aj pri Kärersee v severnom Taliansku. Na nástenke nájdete súčasné fotky kostola sv. Jozefa v Carezze. Pamätníkom určite
pripomenú starý Lomnický kostolík.

