Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
3. adventná nedeľa 11. 12. 2016
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej,
ľubovoľná spomienka
Utorok
Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
Streda
Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
4. adventná nedeľa

6.00
18.15

+ Stanislav
Za Z a BP pre Imricha

6.00
18.15
6.00
12.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
7.00
8.30
10.30
18.15

Za Z pre Lýdiu
+ Viktor
+ z rodiny
+ Žofia
+ Jaroslav Bednár
+ František a Viktória
Za Z a BP
+ Karol Šurina
Za Z a BP pre jubilantku Darinu (50 r.)
+ Terézia a rodina

Kostolík: sv. omše cez týždeň o 17.00 hod., v nedeľu o 9.00 hod.
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Vyšný breh – 1. skupina. V pondelok o 15.00 hod.
dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod.
Advent pre deti: Keď archanjel Gabriel prišiel k Márii, aby jej oznámil, že bude matkou Božieho Syna,
povedal jej aj, že jej príbuzná Alžbeta čaká tiež dieťatko. A keďže Alžbeta bola už staršia, Mária sa
vybrala navštíviť ju, aby jej mohla pomáhať a povedať jej radostnú zvesť o Ježišovi. Alžbeta sa z jej
príchodu veľmi tešila. Aj my máme medzi sebou ľudí, ktorí sa potešia, keď ich niekto navštívi a
spríjemní im svojou prítomnosťou čas. Preto 3. adventný týždeň bude časom stretania. To znamená, že
počas tohto týždňa bude vašou úlohou navštíviť starých rodičov, alebo tety, strýkov, kamarátov... a
priniesť im svojou prítomnosťou svetlo radosti do života. Komu sa to podarí, napíše o tom, alebo nakreslí
obrázok a prinesie na nasledujúcu nedeľu do kostola. Výmenou za to si môže vziať ďalší symbol do
svojho adventného kalendára. A keďže aj na sv. omši sa stretáme s ľuďmi, ale hlavne s Ježišom, ktorý je
pre nás Svetlom života, do obrazu na nástenke budeme za každú účasť na sv. omši vo všedný deň lepiť
plamienok.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.
Adventné dielne: aj tento týždeň budú prebiehať tvorivé dielne, kde sa budú vyrábať drobné darčekové
predmety a to vo štvrtok, piatok a sobotu /15., 16., 17.12/ dole na fare v čase od 14:00 do 17:45.
Vyrobené predmety sa budú ponúkať v nedeľu 18.12. po všetkých svätých omšiach. Prostriedky získané
takýmto spôsobom budú venované rodinám v hmotnej núdzi.
Zbierka: na charitu činila 1479,60 €. Pán Boh zaplať.
Strata: ak niekto našiel retiazku s príveskom, nech ich prinesie na faru alebo do kostola.
Celodenná poklona: bude na budúcu nedeľu v kostolíku od 10.00 do 17.45 hod.
Vianočná sv. spoveď: na budúcu nedeľu od 13.30 do 16.00 hod. Buďte dochvíľni. V sobotu je spoveď
v Tvrdošíne od 9.00 do 15.00 hod.
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
3. adventná nedeľa 11. 12. 2016
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej,
ľubovoľná spomienka
Utorok
Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
Streda
Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok
Piatok

Z

17.30

+ Matej a Anna

Ú

17.00

+ z rod. Janoviak

Z

17.30

+ Štefan Chrenek

Ú
Z

9.00
10.30

Sobota
Nedeľa
4. adventná nedeľa
ÚSTIE:
Zbierka: na charitu činila 138,20 €. Pán Boh zaplať.
ZÁBIEDOVO:
Zbierka: na charitu činila 224,40 €, na kostol 206 €. Pán Boh zaplať.

www.farnosttrstena.sk

