Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
24. nedeľa v Cezročnom období 11. 9. 2016
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Utorok
Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Streda
Povýšenie Svätého Kríža, sviatok
Štvrtok
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
Piatok
Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

Nedeľa
25. nedeľa v Cezročnom období
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+ rodičia
+ Jozef
+ Justína a Ondrej
Za Z a BP Márie

Martin – Horňáková
Vavrek – Stašáková
Bránický - Krasňanská
+ 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. Mieru, v pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
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: Mesto Trstená a Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Trstená vás pozývajú na jubilujúci 10. ročník
Trstenskej organovej jesene. Nedeľné organové koncerty sa uskutočnia v Kostole sv. Martina so
začiatkom o 16.00 hod. Vstupné zdarma. V nedeľu 11. septembra 2016 svoju hru na organe predstaví
David di Fiore z USA. 18. septembra 2016 vystúpia Martin Bako a Kamil Mikulčík s improvizáciou na
texty Via crucis Paula Claudela. V poslednú septembrovú nedeľu (25.9.) Vladimír Kopec hrou na organ
a Tibor Ďuriak hrou na trúbku zavŕšia tohtoročný organový cyklus. Príďte si vychutnať tento jedinečný
festival, ktorý patrí k významným podujatiam slovenskej organovej kultúry.
Divadlo: Dňa 18. septembra 2016 v nedeľu o 14,00 hodine popoludní v kláštornej záhrade bratov
františkánov sa bude konať tradičné bábkové divadlo pre deti, mládež ako aj pre dospelých, ktoré si pre
Vás pripravili františkáni. Námetom bábkového divadla je rozprávka: Ako sa vtáci spriatelili a Vlk z
Gubbia. V prípade nepriaznivého počasia sa bábkové divadlo bude konať vo františkánskom kostolíku.
Tešíme sa na Vašu účasť! Vstup je dobrovoľný!
Tábor: CD s fotografiami z farského tábora v Hrabušiciach si môžete vyzdvihnúť v sakristii.
Tlač: na stolíku je verbistický časopis Mladý misionár o misiách vo svete, sú tam dva čísla. Na predaj
v sakristii sú aj kalendáre od verbistov na budúci rok – nástenný a knižný po 2 €.
OCM: Oravské centrum mládeže dáva do pozornosti, že najbližší modlitebný večer Milosrdný bude aj
tento mesiac v netradičnom termíne - už 18.9.2016. Vo farskom kostole v Trstenej začína svätou omšou o
18.15 a po nej pokračuje adoráciou. Pozývame všetkých na spoločnú modlitbu.
Pre mladých nad 18 rokov, ktorí skončili školu a nepokračujú v štúdiu, alebo sú bez práce či hľadajú
životnú zmenu, ponúka občianske zduženie V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže možnosť
stráviť 12 mesiacov v zahraničí ako dobrovoľník vo vybranej organizácii. Aktuálne sú voľné ponuky do
Macedónska, Talianska a Poľska. Kto by mal záujem dozvedieť sa viac o týchto ponukách, alebo o celom
programe Európskej dobrovoľníckej služby, môže kontaktovať združenie na adrese mobility@ozviac.sk.
www.farnosttrstena.sk
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