FARSKÉ OZNAMY
46. týždeň (14. – 20. novembra 2022)

LITURGICKÝ KALENDÁR
13.11.
17.11.
20.11.

nedeľa
štvrtok
nedeľa

NOVÝ SMOKOVEC

TATRANSKÁ LOMNICA

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
spomienka
TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA
PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

8:00 10:00

17:00
† Anna, Jozef, Anna
17:00
† Ján a Margita
17:00
za B. požehn. Maroša a Márie
17:00
za B. požehn. Tibora a Jozefa
17:00(detská) † Jozef a Terézia
17:00
† Stanislav
17:00
na úmysel celebranta

streda
piatok
sobota
nedeľa

10:30

VYŠNÉ HÁGY

pondelok
streda
piatok
nedeľa

15:30 (pre pacientov) za. B. požehn. manželov Čechových
15:30 (pre pacientov) za B. požehn. pre Klaudiu
15:30 (pre pacientov) † Jozef a Albína
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

† z rod. Macurákovej a Kocúnovej
na úmysel celebranta
† Ján a Alžbeta
na úmysel celebranta

16:00

† Štefan a Matilda
na úmysel celebranta

16:00

za duše v očistci
na úmysel celebranta

16:30

† Pavol, Štefan a rodičia
† Anna, Andrej, Ján

9:00
8:30
15:00
OSTATNÉ OZNAMY

Upratovanie kostola:
Ďakujeme všetkým, ktorí sa staráte o naše kostoly. O upratovanie farského kostola prosíme IV. skupinu, veriacich
z Novej a Tatranskej Polianky a to v sobotu (19.11.) od 8:00 hod..
Sv. omša pre deti:
Na budúci piatok (18.11.) bude v Novom Smokovci o 17:00 sv. omša pre deti a po nej stretnutie na fare. Srdečne
pozývame.
Darovanie krvi:
Na budúcu nedeľu 20.11., na sviatok Krista Kráľa od 8:45 do 11:45 hod. bude na fare v Novom Smokovci darovanie
krvi. Všetkých, ktorí môžu darovať najvzácnejšiu životnú tekutinu a chcú pomôcť núdznym, ktorí ju potrebujú, srdečne
pozývame.
Most s kňazským seminárom:
V utorok 15.11. sa budú v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka modliť za našu farnosť. Nezabudnime ani
v našich modlitbách na bohoslovcov a predstavených nášho seminára.

