Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
32. nedeľa v Cezročnom období 12. 11. 2017
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok

Piatok
Výročie konsekrácie farského kostola, slávnosť
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
33. 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
14.00
18.15
7.00
8.30
10.30

+ vdp. Jozef Kaučiarik
Za uzdravenie rodiny
+ František
Za uzdravenie rodiny
Za Z a BP pre deti a vnúčatá
Za uzdravenie rodiny
+ z rod. Medveckej a Škumátovej
Poďak. za pomoc a vyprosenie B.
milostí pre Jaroslava
+ Jozef
Za Z a BP pre deti a vnúčatá
Za Z a BP pre Františku
Lužbeťák – Ferenčíková
Za Z a BP a dary DS pre deti

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: ul. Oravická a SNP. V pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod.
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 do 19. 11. 2017.
Vojtaššák: dňa 14. novembra 2017 si pripomenieme Pamätný deň narodenia BS biskupa Jána Vojtaššáka
- okrúhle výročie: 140 rokov jeho narodenia. Pri tejto vzácnej príležitosti Vás srdečne pozývame na
slávenie ďakovnej svätej omše, ktorú v deň narodenia Božieho sluhu Jána Vojtaššáka bude celebrovať
J.E. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov o 17.00 v Katedrále
sv. Martina v Spišskej Kapitule. Spolu chceme ďakovať za veľký dar, ktorý Spišská diecéza dostala v
biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Pripomenieme si odkaz jeho života a hrdinského mučeníctva pre túto
dobu, v ktorej žijeme. Zároveň budeme s dôverou prosiť za jeho blahorečenie. Svätej omši, ktorá bude v
priamom prenose vysielaná na vlnách Rádia Lumen, bude predchádzať modlitba posvätného ruženca.
CZŠ: sv. omša o 7.00 hod.
Agapé: v piatok 17.11.2017 pozývame všetkých po večernej sv. omši na malé občerstvenie - agapé, ktoré
sa uskutočni v miestnosti dole pod farou. Bude to dobrá príležitosť v neformálnej atmosfére posilniť
farské povedomie a utužiť vzájomné vzťahy. Každá vaša snaha prispieť nejakou malou dobrotou je
vítaná.
Ružencové bratstvo: Podľa novely stanov schválenou dominikánskou rehoľou je potrebná reorganizácia
ružencového bratstva. Preto je nutné vybrať si vhodnú ružencovú formu, ktorá nám najlepšie vyhovuje
(Živý ruženec, Svätý ruženec, Večný ruženec). Na každej prihláške sú napísané záväzky a práva a podľa
toho vypísať prihlášku, ktorá je k dispozícii v strede kostola. Vyplnenú prihlášku vystrihnúť a vhodiť do
pripravenej krabice do nedele 26. 11. Prihlášku musia vypísať aj tí členovia, ktorí sú v starých ružiach (ak
chcú naďalej ostať členmi), lebo staré ruže reorganizáciou zaniknú. Pozvaní sú všetci veriaci, ktorí sa
túžia stať členmi a byť účastní na milostiach, ktoré z tohto záväzku vyplývajú. Rovnako je možné
kedykoľvek požiadať o členstvo v ružiach.
Duchovná obnova: v našom kňazskom seminári sa opäť pripravuje duchovná obnova pre chlapcov nad
15 rokov, bližšie informácie sú na webovej stránke farnosti.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
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Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Utorok

Z

17.30 + Martin

Ú
Z

10.00 + Mária
17.30 + z rod. Makan

Ú
Z

9.00
10.30

Streda
Štvrtok
Piatok
Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, slávnosť
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
33. nedeľa v Cezročnom období
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