Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
23. nedeľa v Cezročnom období 4. 9. 2016
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana
Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka
Štvrtok
Narodenie Panny Márie
Piatok
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

Nedeľa
24. nedeľa v Cezročnom období

6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
12.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
15.00
16.00
18.15
7.00
8.30
10.30

Za Z a BP syna Petra
+ z rodiny Bolekovej
+ Terézia a rodina
+ Mária a Jozef
+ Milan
Za dar manželstva
Za Z a BP rodiny Márie
Za Z a BP pre Milana
Za Z a BP rodiny
+ Tomáš
+ Peter a Pavlína
Bukai – Sviteková
Mičkalík – Krátka
+ Štefan

Kostolík: sv. omše cez týždeň o 17.00 hod., v nedeľu o 9.00 a 18.15 hod.
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: ul. Oravická a SNP, v pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
CZŠ: Začiatok školského roka 2016/2017 na ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga. Po dvojmesačnom
prázdninovom období sa 5. septembra (v pondelok) pre žiakov opäť otvoria školské brány. Žiaci sa
stretnú pred budovou školy, kde majú svoju triedu - pri Oravici alebo na Námestí M. R. Štefánika (3.B)
o 8:00 a spoločne pôjdu so svojimi triednymi učiteľmi na svätú omšu o 9:00 do Kostola sv. Martina.
ZUŠ: Základná umelecká škola Trstená, na ulici Odbojárov 953 oznamuje, že kto má záujem sa
prihlásiť v novom školskom roku 2016/2017 do základnej umeleckej školy na hudobný, výtvarný a
tanečný odbor, že prijímacie skúšky prebiehajú v pracovných dňoch od 30. augusta 2016 do 9. septembra
2016 v budove ZUŠ od 10:00hod. do 15:00 hod. Kto má záujem hrávať na bohoslužbách v kostole,
vyučujeme aj nástroj organ. Deti na dychových nástrojoch majú možnosť hrať v Detskom dychovom
orchestri za zvýhodnené školné+ zapožičiame im dychové nástroje. Do základnej umeleckej školy na
môžu prihlásiť žiaci od 6 do 25 rokov a do tanečného odboru už od 4 rokov. Tešíme sa na Vašu účasť.
Hámričky: na budúcu nedeľu bude slávnostná sv. omša v Hámričkách o 10.30 hod.
Púť rodín v Krivej: Svätí sa rodia a vyrastajú v rodinách. Aj tento odkaz čítame v živote bl. Zdenky.
OCM, Sestry sv. Kríža a FÚ Krivá Vás v nedeľu poobede, 11. septembra 2016, pozývajú na Púť rodín do
Krivej. V programe je sv. omša o 14,00, potom požehnanie áut, svedectvá, atrakcie pre deti, súťaž rodín
a korunka Božieho milosrdenstva. Príďte, nech je na Orave stále viac svätých rodín.
TOJ: od budúcej nedele máme po tri septembrové nedele 10. ročník Trstenskej organovej jesene vždy
o 16.00 hod. Na budúcu nedeľu vystúpi David Di Fiore z USA, potom Martin Bako na organe a Kamil
Mikulčík s recitáciou a nakoniec Vladimír Kopec na organe a Tibor Ďuriak na trúbke.
Tábor: CD s fotografiami z farského tábora v Hrabušiciach si môžete vyzdvihnúť v sakristii.
Nález: našiel sa prívesok, veľká papierová obálka i asi detská kabelka. Vyzdvihnite si v sakristii.
www.farnosttrstena.sk
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Z

17.30

Poďakovanie za 50 r. Anny

Ú

17.30

+ Jozef Tješ

Z

17.30

Za rod. Kameníkovú

Ú
Z

9.00
7.30

Hámričky: na budúcu nedeľu bude slávnostná sv. omša v Hámričkách o 10.30 hod.
ZÁBIEDOVO:
Zbierka: zbierka na kostol činila 190 €. Pán Boh zaplať za milodary.

www.farnosttrstena.sk

