Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
2. adventná nedeľa 4. 12. 2016
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka
Streda
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok
Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť,
prikázaný sviatok
Piatok

6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
12.00
18.15
6.00
16.00

Za Z Janky a rod.
+ Jozef a Eugénia Jaroš
Za 30 r. manž. Eduarda a Márie
Za ružencové bratstvo
Za Z Oľgy
Za Z Evy
Za Máriu, Vladimíra a rod.
+ Jozefína

6.00 + rodičia a sestry
18.15 + Jozef a Mária
6.00 + priatelia a známi
Sobota
18.15 Za Annu a Jozefa s rod.
7.00
Nedeľa
3. adventná nedeľa
8.30
10.30 Za veriacich farnosti
Kostolík: sv. omše cez týždeň o 17.00 hod., vo štvrtok o 18.15 hod., v nedeľu o 9.00 a 18.15 hod.
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: ul. Mieru. V pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod. Dnes prosím o stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
Advent pre deti: 2. adventný týždeň môžeme spolu prežívať ako čas odpustenia a zmierenia. Keď sa
hádame, nedokážeme odpustiť, či poprosiť o odpustenie, keď máme v srdci hnev a nenávisť, naše srdce
zatvárame pred Ježišom. A Ján Krstiteľ aj nás, tak ako tých, ktorí prichádzali za ním, vyzýva: "Robte
pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo". A prorok Izaiáš aj pre nás hovorí: "Pripravte cestu
Pánovi, vyrovnajte mu chodníky." Každá sv. omša nám pomáha pripraviť si srdce pre Ježiša. Preto za
účasť na sv. omši vo všedný deň budeme tento týždeň lepiť do obrazu srdcia. Úloha na tento týždeň bude
zmieriť sa s tým, s kým sme pohnevaní, odpustiť tomu kto nám ublížil a poprosiť o odpustenie toho,
komu sme ublížili my. Ten, komu sa to podarí o tom napíše, alebo nakreslí obrázok a prinesie to na 3.
adventnú nedeľu na detskú sv. omšu. Výmenou za to dostane do svojho adventného kalendára srdce.
Lektori: stretnutie lektorov bude v pondelok po večernej sv. omši dole na fare. Prosím všetkých o účasť.
CZŠ: sv. omša v stredu v škole NEBUDE, pretože vo štvrtok 8.12. je prikázaný sviatok a sv. omša BUDE v
Kostole sv. Martina ráno 7:45.
Zimné kántrové dni: sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah je príchod Kristovho
kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
Adventné dielne: stáva sa už tradíciou, že v našej farnosti počas adventu robíme tvorivé dielne, na
ktorých vyrábame drobné darčekové predmety. Tie potom ponúkame za dobrovoľný príspevok a takto
získanými prostriedkami pomôžeme sociálne slabším rodinám v našej farnosti. S výrobou predmetov
začneme už tento týždeň a to v piatok /9.12./ od 14:00 do 17:00 a v sobotu/ 10.12./ od 15:00 do 18:00
dole na fare. Pokračovať budeme ďalší týždeň. Vítaný je každý, kto by chcel takýmto spôsobom pomôcť
tým, ktorí sú na pomoc odkázaní.
Trstenský: Mesto Trstená v spolupráci s farským úradom v Trstenej si Vás dovoľuje pozvať na
spomienkové pásmo, ktoré je venované 10. výročiu od úmrtia Mons. Viktora Trstenského (1908 – 2006),
významného kňaza, rodáka, spisovateľa a politického väzňa. Názov tejto slávnosti je Odkaz Mons.
Viktora Trstenského pre spoločnosť na Slovensku. Táto významná udalosť sa uskutoční v sobotu 10. 12.
2016. Program: 9,45 hod. – položenie venca; 10,00 – 11,30 – seminár k osobnosti Mons. Viktora
Trstenského (v priestoroch Kina Mier); 12,00 – 13,00 – slávnostná svätá omša vo farskom Kostole sv.
Martina v Trstenej. Tešíme sa na Vašu účasť!
Tlač: na predaj v sakristii sú kalendáre od verbistov na budúci rok – nástenný a knižný po 2 €.
Biblia pre deti: Na stránku farnosti bola pridaná nová súťažná úloha. Nájdete tam aj spôsob, ako
odpovedať.
www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
2. adventná nedeľa 4. 12. 2016
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Utorok
Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka
Streda
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok
Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť, prikázaný
sviatok
Piatok

Z

17.30

+ Mária a Ľudovít Maťuška

Ú
Z

16.30
17.30

+ Milan a Irena

Z

17.30

+ z rod. Chrenek a Bolek

Ú
Z

9.00
10.30

Sobota
Nedeľa
3. adventná nedeľa
ÚSTIE:
Pobožnosť: dnes vo farskom kostole o 14.00 hod. Dnes prosím o stretnutie rodičov prvoprijímajúcich
detí.
ZÁBIEDOVO:
Zbierka: dnes je zbierka na kostol.

www.farnosttrstena.sk

