Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
31. nedeľa v Cezročnom období 5. 11. 2017
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Piatok
Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sobota
Sv. Martina z Tours, biskupa, slávnosť
Nedeľa
32. nedeľa v Cezročnom období

6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
10.30
7.00
8.30
10.30

Za Z a BP pre rodinu
Za BP františkánov
+ Milan
Za pomoc v chorobe
+ Anna a Karol
+ Anna a Albín
Za Z a BP Márie s rod.
+ František a Agneša
+ Ján
Za požehnanie a silu pre Máriu
+ Alojz a Rozália
Slávnostná odpustová

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Hrady – 3. skupina. V pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod.
Zbor Mária: 19. novembra sa uskutoční slávnostný program pri príležitosti 25. výročia zboru Mária.
Pozývame všetkých, ktorí ste ochotní zapojiť sa či už spevom do programu alebo organizačne na
spoločné prípravné stretnutie - v nedeľu 5. novembra o 16:00 vzadu na fare.
Zbierka: ZŠ P. O. Hviezdoslava (štátna) v spolupráci s neziskovou organizáciou Pomocný
anjel organizuje jesennú zbierku šatstva. Prosíme šatstvo zabalené vo vreciach nechávať pri dverách
bývalej kotolne pri Oravici. Zbiera sa od 6.11. do 19.11. 2017.
Adorácie: Vo štvrtok 9. novembra po večernej svätej omši bude vo farskom kostole animovaná adorácia
za mladých, zvlášť za birmovancov. Pozývame vás zabojovať na modlitbe za nich a obetovať svoj čas
a modlitby, aby ich príprava na prijatie sviatosti birmovania priniesla v ich životoch a v životoch ich
rodín ovocie, ktoré zostane.
Sv. Martin: slávnostné ukončenie martinského roku a zároveň farský odpust bude v sobotu o 10.30 hod.
OCM: V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež sa 13. novembra 2017 koná v Poprade evanjelizačný program
Godzone Tour s názvom Odhodlaní zmeniť svet. Z Oravy do Popradu pôjdu spoločné autobusy. Viac
informácií o trase, času odchodu i cene za autobus nájdete na www.ozviac.sk, kde je potrebné sa aj
záväzne prihlásiť. P. biskup prosí mladých, aby sa nezúčastňovali „príhovorných modlitieb“.
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v spolupráci s Mestom Trstená Vás srdečne pozýva na
Galakoncert Gospel workshopu, ktorý sa uskutoční v nedeľu 12. novembra 2017 v Dome kultúry v
Trstenej o 18:00 hod.. Predstaví sa Vám originálny spevácky zbor zložený z účastníkov z viacerých krajín
pod vedením zahraničného lektora Colina Wiliamsa z Veľkej Británie. Príďte zažiť úžasnú atmosféru a
pocítiť dotyk Božej prítomnosti cez gospelové piesne. Vstupné je dobrovoľné.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
31. nedeľa v Cezročnom období 5. 11. 2017
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Utorok

Z

17.30 + František a švagrovia

Ú

17.00 + Ida

Z

17.30 + Ján a rodičia

Ú
Z

9.00
10.30

Streda
Štvrtok
Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Piatok
Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sobota
Sv. Martina z Tours, biskupa, slávnosť
Nedeľa
32. nedeľa v Cezročnom období
ÚSTIE:
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod. vo farskom kostole.

www.farnosttrstena.sk

