Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
27. nedeľa v Cezročnom období 8. 10. 2017
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

Nedeľa
28. 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 Emílie (80 r.)
+ Danka
+ rodičia a Daniela
+ Ivan
Za deti a vnúčatá
Za BP pre rodinu
+ Alojz a Margita
+ Anton a Margita Sliva
+ Pavla a Ladislav Papp
+ rodičia
+ Margita, Karol a Etela
Vajdečka – Lepáčková
Čech - Lucká
+ Anton a Michal

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: ul. 1. mája a bytovky Stred. V pondelok o 15.00 hod.
dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod. Počas októbra sa modlíme sv. ruženec polhodinu pred večernou sv.
omšou.
Ruženec pre deti: Panna Mária pri svojom zjavení vo Fatime často vyzývala deti: "Modlite sa, veľa sa
modlite a prinášajte obety za hriešnikov, lebo veľa duší prichádza do pekla, pretože sa za nich nikto
neobetuje a nemodlí." Každý z nás je hriešnik a potrebuje modlitbu, preto tento týždeň budeme modlitbu
sv. ruženca obetovať za obrátenie hriešnikov. Za účasť na modlitbe sv. ruženca budeme na nástenku lepiť
symbol anjela.
CZŠ: v stredu o 7.00 hod.
Adorácia: Vo štvrtok 12. októbra 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.
Večeradlo: pozývame vás na 100. výročie zjavenia vo Fatime na slávenie dekanátneho večeradla vo
farskom kostole v piatok. O 17.30 hod. bude posvätný ruženec, sv. omša, po nej fatimská pobožnosť
a sviečkový sprievod so sochou.
Hámre: v sobotu o 11.00 hod. sa bude konať sv. omša a pobožnosť za zosnulých na cintoríne
v Oravských Hámroch. Pozývame všetkých bývalých obyvateľov Hámrov. Dostanete sa tam autom
cestou pred hranicou naľavo.
OCM: Komunitné centrum organizuje 11. októbra o 16.30 h. Remeselnícky workshop. Tento bude
zameraný na pletenie košíkov z pedigu a papiera. Workshop sa bude konať v priestoroch Sinaj City Hub a
vítaní sú všetci, mladí i dospelí, ktorí radi tvoria a učia sa novým remeslám.
V dňoch 3. – 8. novembra 2017 bude v Oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou prebiehať
Seminár Otcovho srdca pod vedením Roberta a Vicki de Hoxar z Anglicka. Seminár je zameraný na
zakúsenie Božej otcovskej lásky a je vhodný skutočne pre každého. Registračný poplatok za seminár je
70 € za účastníka (bez ubytovania) alebo 120 € (s ubytovaním). Záväzné prihlasovanie záujemcov je
najneskôr do 27. 10. 2017 na www.ozviac.sk. Prihlasovací formulár je na www.ozviac.sk
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 €. Vyšlo jesenné číslo časopisu Svetové
www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
misie (téma Misie medzi Slovákmi v Rumunsku). Časopis je nepredajný. Vo vnútri je poštová poukážka,
ktorou môžete osobne podporiť misie. Vopred vám vyslovujeme Pán Boh zaplať za misionárov a ľudí
v misijných krajinách.
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Utorok

Z

17.30 Za Z a B pomoc pre deti a
vnúčatá

Štvrtok

Ú

17.30 + Martin

Piatok

Z

17.30 + z rod. Štrnáľová a Hlinová

Ú
Z

9.00
10.30

Streda

Sobota
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
28. nedeľa v Cezročnom období
ÚSTIE:

Pobožnosť: dnes o 14.00 hod. vo farskom kostole. Počas októbra sa modlíme sv. ruženec polhodinu pred
večernou sv. omšou.
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 2. raz.

www.farnosttrstena.sk

