FARSKÉ OZNAMY
38. týždeň (19. – 25. septembra 2022)

LITURGICKÝ KALENDÁR
18.9.
20.9.
21.9.
23.9.
25.9.

nedeľa
utorok
streda
piatok
nedeľa

NOVÝ SMOKOVEC

TATRANSKÁ LOMNICA

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
sv. Ondreja Kima Teagona, Pavla Chonga Hasanga a spoloč., muč. spomienka
SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU
sviatok
sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza
spomienka
DVADISATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

8:00 10:00

17:00
† Stanislav
17:00
† z rod. Imricha
17:00
za B. požehn. rodín
17:00
za B. požehn. Vanesy a rodičov
17:00
† z rod. Šramkovej a Beňovej
17:00(detská) † Ján a Adriana
17:00
na úmysel celebranta

streda
piatok
sobota
nedeľa

10:30

VYŠNÉ HÁGY

pondelok
streda
piatok
nedeľa

15:30 (pre pacientov) za B. požehn. Dominiky
15:30 (pre pacientov) † Ignác, Anna, Ján
15:30 (pre pacientov) Ján, Mária, Milan
10:00 (pre pacientov, kinosála) za veriacich farnosti

DOLNÝ SMOKOVEC

utorok
nedeľa

ŠTRBSKÉ PLESO
TATRANSKÁ POLIANKA

štvrtok
nedeľa
utorok
sobota

18:00
18:00
18:00

za B. požehn. pre Annu
za B. požehn. Márie
† František
na úmysel celebranta

16:00

† Andrej
na úmysel celebranta

16:00

za B. požehn. rodiny
na úmysel celebranta

16:30

za zdravie Milana
† Pavol

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 Lomnica a to v sobotu (24.9.) o 8:00 hod..
Zasadanie farskej hospodárskej rady:
Dnes (18.9.) o 18:00 hod. zvolávam zasadanie farskej hospodárskej rady.
Modlitby za Ukrajinu:
Od pondelka (20.9.) sa budeme modliť v Novom Smokovci za Ukrajinu pol hod. pred každou sv. omšou. A to tak, že
o pol piatej večer kňaz vystaví najsvätejšiu sviatosť a pomodlí sa prvý desiatok ruženca. Zvyšné desiatky sa pomodlia
veriaci. 10 min. pred sv. omšou bude už v kostole ticho, aby sa každý mohol pripraviť na sv. omšu. 5 min. pred sv. omšou
kňaz udelí eucharistické požehnanie a o 17:00 hod. začne sv., omša.
Sv. omša pre deti:
Na budúci piatok (23.9.) 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. Zvlášť pozývame deti, ktoré chcú na budúci rok prijať prvé sv. prijímanie.

Sv. omša a Zbojníckej chate:
Na budúcu sobotu (24.9.) o 12:00 hod. bude v prípade priaznivého počasia sv. omša na Zbojníckej chate. Všetkých
turisticky zdatných pozývame.
Modlitby za mesto:
Na budúcu nedeľu (25.9.) o 16:00 hod. pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do kostola v Novom Smokovci. Budeme
sa modliť za naše mesto Vysoké Tatry.

