FARSKÉ OZNAMY
47. týždeň (21. – 27. novembra 2022)

LITURGICKÝ KALENDÁR
20.11.
21.11.
22.11.
24.11.
27.11.

nedeľa
pondelok
utorok
štvrtok
nedeľa

NOVÝ SMOKOVEC

TATRANSKÁ LOMNICA

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA
Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie
spomienka
sv. Cecílie, panny a mučenice
spomienka
sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov
spomienka
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

8:00 10:00

17:00
za B. požehn. pre Elenu
17:00
za B. požehn. Dávida
17:00
za B. požehn. pre Alžbetu
17:00
† Tadeusz a rodičia
17:00(detská) † Ľudovít st. a ml.
17:00
† Ladislav
17:00
na úmysel celebranta

streda
piatok
sobota
nedeľa

10:30

VYŠNÉ HÁGY

pondelok
streda
piatok
nedeľa

15:30 (pre pacientov) † z ro. Havašovej a Kormašovej
15:30 (pre pacientov) za zdravie Matúša
15:30 (pre pacientov) za B. požehn. pre Annu
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 dobrodincov
za duše v očistci
za B. požehn. pre Vincenta
na úmysel celebranta

16:00

poďakovanie Pánu Bohu
na úmysel celebranta

16:00

za B. požehn. Margity
na úmysel celebranta

16:30

za B. požehn. pre rod. Vargovú
za B. požehn. rodiny

9:00
8:30
15:00
OSTATNÉ OZNAMY

Upratovanie kostola:
Ďakujeme všetkým, ktorí sa staráte o naše kostoly. O upratovanie farského kostola prosíme V. skupinu, veriacich
z Vyšných Hágov a to v sobotu (26.11.) od 8:00 hod..
Darovanie krvi:
Dnešnú nedeľu (20.11.), 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.
Zasadanie farskej hospodárskej rady:
Zajtra, v pondelok (21.11.) o 18:00 hod. zvolávam zasadanie farskej hospodárskej rady. Kto máte nejaké návrhy,
sťažnosti, či pripomienky, obráťte sa, prosím na jej členov.
Sv. omša pre deti:
Na budúci piatok (25.11.) bude v Novom Smokovci o 17:00 sv. omša pre deti a po nej stretnutie na fare. Srdečne
pozývame.

Červená streda:
V stredu 23.11. budú mnohé kostoly na svete nasvietené na červeno. Je to deň, kedy si pripomíname
prenasledovaných kresťanov vo svete. Až 300 miliónov kresťanov nejakým spôsobom trpí pre svoju vieru, mnohí
v ohrození života len preto, lebo vyznávajú Krista. Nezabudnime v tento deň na našich trpiacich bratov v modlitbách.
Požehnanie adventných vencov:
Na budúcu nedeľu (27.11.) budeme pri sv. omši (v Novom Smokovci o 10:00 hod.) požehnávať adventné vence.
Položte ich pred oltár.
Zbierka na charitu:
Na budúcu nedeľu (27.11.) bude zbierka na charitu. Vopred ďakujeme za podporu pre núdznych našej diecézy.

