Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
26. nedeľa v Cezročnom období 1. 10. 2017
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Svätých anjelov strážcov, spomienka
Utorok
Streda
Sv. Františka Assiského, spomienka
Štvrtok
Piatok
Prvý piatok
Sobota
Ružencovej Panny Márie, spomienka

Nedeľa
27. nedeľa v Cezročnom období
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Skoruša – Jarolínová
Straka – Poláčiková (obrad)

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: námestie a ul. za farou. V pondelok o 15.00 hod.
dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod. Počas októbra sa modlíme sv. ruženec polhodinu pred večernou sv.
omšou. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec spoločne s niekým a k modlitbe pridajú
nábožné rozjímanie o tajomstvách.
Zbierka: Vincentská rodina organizuje 11. ročník zbierky Boj proti hladu. Kúpou medovníčkového
srdiečka podporíte chudobné krajiny: Haiti, Honduras, Ukrajina, Albánsko i Slovensko. Perníčky sa budú
ponúkať pri kostole dnes po svätých omšiach.
Lektori: Stretnutie lektorov bude v pondelok hneď po večernej sv. omši dole na fare. Prosím všetkých o
účasť.
CZŠ: v stredu o 7.00 hod.
Sv. spoveď: denne o 5.30 hod., vo štvrtok a piatok o 15.00 hod.
Fatimská pobožnosť: v sobotu o 17.30 hod.
Ruženec na hraniciach: V sobotu 7. októbra 2017 na sviatok Panny Márie Ružencovej pozýva Poľská
republika zapojiť sa do veľkej modlitby svätého ruženca na poľsko-slovenských hraniciach a vyprosovať
požehnanie pre celý svet. Celodenný program zahŕňa výstup na Babiu horu, sv. omšu, adoráciu
a modlitbu všetkých posvätných ružencov na vrchole Babej hory. Príspevok na autobus je 1 €.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť najneskôr do 4. 10. 2017 na stránke www.ozviac.sk. Bližšie informácie
k podujatiu nájdete aj na stránke www.rozianecdogranic.pl. V prípade nepriaznivého počasia sa celý
program presúva do kostola v Chyžnom.
Tlač: na predaj v sakristii je časopis Nové horizonty, je v ňom rozhovor s Andrejom Imrichom, článok
o pápežovi a migrácii, o almužne, milosrdenstve atď. Cena 2 €.
Ruženec pre deti: V októbri si viac ako inokedy pripomíname v modlitbách našu nebeskú Matku Pannu
Máriu. Keďže tento rok si pripomíname sté výročie jej zjavenia vo Fatime trom deťom - Lucii,
Františkovi a Hyacinte, budeme sa modliť na úmysly posolstiev, ktoré nám cez tieto deti zanechala.
Každý týždeň sa zjednotíme v modlitbe sv. ruženca na jeden spoločný úmysel. Za účasť na spoločnej
modlitbe sv. ruženca si deti nalepia symbol daného úmyslu. 1. októbrový týždeň /1. - 7.10./ sa budeme
modliť za pokoj a mier vo svete. Symbolom tohto týždňa bude srdce. Pozývame všetky deti na modlitbu
sv. ruženca.

www.farnosttrstena.sk
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26. nedeľa v Cezročnom období 1. 10. 2017
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Svätých anjelov strážcov, spomienka
Utorok

Z

17.30 Za deviatnik z Ulice

Ú
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16.30 + Jozef a Mária, Štefan a Cecília
17.30 + Štefan Chrenek
14.00 Pavčo - Tipťorová

Ú
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9.00
10.30

Streda
Sv. Františka Assiského, spomienka
Štvrtok
Piatok
Prvý piatok
Sobota
Ružencovej Panny Márie, spomienka
Nedeľa
27. nedeľa v Cezročnom období
ÚSTIE:
Sv. spoveď: v piatok o 15.45 hod.
Ohlášky: Sviatosť manželstva prijímajú Jakub Zaťko, syn Rudolfa a Daniely r. Sirotiarovej, nar.
v Trstenej, býv. v Ústí, a Michaela Mešková, dcéra Mikuláša a Ivety r. Gembalovej, nar. i býv. v Trstenej.
Ohlasujú sa po 1. raz.
ZÁBIEDOVO:
Sv. spoveď: v utorok o 15.00 hod.
Návšteva chorých: v piatok o 8.00 hod.

www.farnosttrstena.sk

