Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
28. nedeľa v Cezročnom období 9. 10. 2016
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Sv. Jána XXIII., pápeža, ľubovoľná spomienka
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Nedeľa
29. 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
18.15
7.00
8.30
10.30

+ Anna a Karol
10. výročie sobáša
Za Z Cecílie Lukáčovej
+ rodičia
+ Ján Šprlák
+ Milan
+ kňazi
+ Štefan a Ján
Za Z a BP pre Martina a Lenku
+ rodičia
Za Z a BP Jany s rod.
Trstenský - Špringelová
+ Anton a Michal

Kostolík: sv. omše cez týždeň o 17.00 hod., v nedeľu o 9.00 a 18.15 hod.
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: ul. Poddielová a Duk. hrdinov, v pondelok o 15.00 hod.
dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod. sv. ruženec. Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga vás
pozýva 16. 10. 2016 na októbrovú pobožnosť o 14.00 hod. Spoločne sa budeme modliť ruženec.
Jednotlivé tajomstvá budú spojené s krátkymi rozjímaniami a divadelnými scénkami.
CZŠ: sv. omša v stredu ráno o 7.00 hod.
Púť: OCM, Sestry sv. Kríža v Zuberci a Farský úrad v Krivej pozývajú kňazov spolu so svojimi
veriacimi na Púť kňazov. Spoločne chceme ďakovať za dar kňazstva, za ktorý bl. Zdenka neváhala
obetovať život. Stretneme sa v sobotu podvečer 22. októbra 2016 vo farskom kostole v Krivej. Program
začína modlitbou sv. ruženca o 17,30, sv. omšu celebruje o. biskup Andrej Imrich, v prednáške sa
prihovorí salezián don Anton Červeň. Všetci ste srdečne pozvaní. Prihlásiť na autobus sa môžete
v sakristii.
Deti: V októbri si viac ako inokedy pripomíname v modlitbách našu nebeskú Matku Pannu Máriu. Každá
mama túži, aby jej deti držali pospolu, aby bola celá rodina súdržná. Aj my všetci spolu tvoríme jednu
veľkú rodinu – farnosť. No v našej farskej rodine nie je vždy všetko v poriadku – niekedy sa hádame,
inokedy závidíme, robíme si zle a tým sa od seba vzďaľujeme. Aby sme to napravili, budeme sa tento
mesiac navzájom za seba modliť. Každý týždeň sa zjednotíme v modlitbe sv. ruženca na spoločný
úmysel. Za účasť na spoločnej modlitbe sv. ruženca si deti nalepia symbol daného úmyslu.
2. týždeň /10. - 16. október/ – modlíme sa za rodiny v našej farnosti. Rodina má byť obrazom Božej
lásky, ktorá neodsudzuje, ale odpúšťa, pomáha, zjednocuje, chápe, prijíma, aj napriek rozdielnostiam.
Rodina má byť miestom, kde sa bude každý jej člen cítiť chcený, milovaný a potrebný. Keď to bude takto
v našich rodinách, odzrkadlí sa to aj v našej farskej rodine. Preto druhý týždeň októbra budeme obetovať
ružencové pobožnosti za naše rodiny. Do obrazu lepíme srdcia.
Biblia pre deti: Na stránku farnosti bola pridaná nová súťažná úloha. Nájdete tam aj spôsob, ako
odpovedať.
Tlač: na predaj v sakristii sú kalendáre od verbistov na budúci rok – nástenný a knižný po 2 €
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 3.10. do 17.10. 2016.
OCM: 16. októbra Vás OCM pozýva o 18.00 h. do farského kostola v Trstenej na spoločnú modlitbu
chvál za Oravu.
www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
Aj v tomto školskom roku pokračujú pravidelné biblické večery. Tento rok bude zameraný na modlitbu
žalmov. Viesť ich bude sr. Fides, riaditeľka Katolíckeho biblického diela. Najbližší sa bude konať 17.10.
v Námestove o 18:45 v pastoračnom centre a 18.10. v Trstenej v Centre Sinaj (priestory OZ V.I.A.C.) o
18.00 h. Pozývame všetkých záujemcov o poznávanie Svätého Písma.
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Z

17.30

Za Z a BP rod. Chrenek

Štvrtok

Ú

17.30

Za Z a BP rod. Berešovej

Piatok

Z

17.30

+ Anna a Jozef

Sobota
Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Nedeľa
29. nedeľa v Cezročnom období

Ú

12.00

Harinek - Hrivnáková

Ú
Z

9.00
10.30

Utorok
Sv. Jána XXIII., pápeža, ľubovoľná spomienka
Streda

www.farnosttrstena.sk

