Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
1. adventná nedeľa 3. 12. 2017
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok
Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť,
prikázaný sviatok
Sobota
Sv. Jána Didaka Cuauhtlatoatzina, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
2. adventná nedeľa
Biblická nedeľa

6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
16.00

Za obrátenie brata s rod.
+ Barbora
Za BP dobrodincov
Za BP
+ Bernardína
+ Mikuláš (výr.)
Za Z a BP Márie
Poďak. za 60 r.

6.00
18.15
7.00
8.30
10.30

+ Terézia a Anton
+ Pavol Pekarčík

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Vyšný breh – 2. skupina. V pondelok o 15.00 hod.
dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod. sv. ruženec.
Ružencové bratstvo: všetkých tých, čo sa prihlásili do ruženca, pozývam na modlitbu sv. ruženca dnes
o 14.00 hod., kde vás budeme informovať ako prebieha reforma a ako prebehnú voľby horliteľov ruží
a horliteľa ružencového bratstva.
Adventné vence: Žiaci a učitelia ZŠ s MŠ R. Dilonga spolu s rodičmi pripravujú aj tento rok pre Vás
Adventné vence, ktoré sa predávajú v cene 7 € až 8 € za adventný veniec a cez Rodičovský výbor sa
použijú na rozvoj vzdelávania žiakov.
Zbierka: dnes je zbierka na charitu.
Lektori: stretnutie lektorov bude v pondelok po večernej sv. omši dolu na fare. Prosím všetkých o účasť.
CZŠ: sv. omša v stredu nebude, bude v piatok o 7.45 hod. vo farskom kostole.
Pomoc: Trstenský mládežnícky parlament organizuje zbierku drogérie, školských potrieb, hygienických
potrieb a spotrebného materiálu pre sociálne slabšie rodiny z Trstenej. Svoje dary môžete priniesť
v nedeľu 10.12.2017 do kostola sv. Martina a odovzdať ich pred alebo po sv. omšiach v bočnej kaplnke
Panny Márie. Skutočné Vianoce sú o darovaní tým, ktorí to potrebujú najviac. Všetkým darcom
ďakujeme.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Utorok

Z

17.30 + Andrej

Ú
Z

16.30
17.30 Za duše v očistci

Ú
Z

9.00
10.30

Streda
Štvrtok
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok
Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť,
prikázaný sviatok
Sobota
Sv. Jána Didaka Cuauhtlatoatzina, ľubovoľná
spomienka
Nedeľa
2. adventná nedeľa - Biblická nedeľa
Zbierka: dnes je zbierka na charitu.

www.farnosttrstena.sk

