Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
29. nedeľa v Cezročnom období 16. 10. 2016
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
Utorok
Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
30. nedeľa v Cezročnom období – Misijná nedeľa

6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
12.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
16.00
18.15
7.00
8.30
10.30

+ František a Mária
Poďak. za pútnikov v Medžugorí
+ Miroslav
+ Magdaléna a Ľudovít
+ Ľudovít
+ Elena a Helena Murín
Za deti
Za Z a Bož. pomoc pre rodinu
+ rodičia a súrodenci
+ Viktor
Za Z a BP pre Štefániu
Šimaľovú s manželom
Drahula - Lepišová
+ Pavol Žatko

Kostolík: sv. omše cez týždeň o 17.00 hod., v nedeľu o 9.00 a 18.15 hod.
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: námestie a ul. za farou, v pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
Pobožnosť: Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga vás pozýva dnes 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: 3. týždeň /17. – 25. október/ – modlíme sa za chorých v našej farnosti. Choroba si nevyberá – zasahuje
mladých i starých, deti i dospelých. Chorí nesú bremeno svojej choroby. A s bremenom sa kráča oveľa ťažšie
ako bez neho. Pán Ježiš tiež niesol bremeno – kríž. A prišiel Šimon i Veronika, aby mu pomohli. Aj vďaka
nim sa mu kráčalo s krížom ľahšie. Preto tretí týždeň októbra budeme obetovať ružencové pobožnosti za
chorých v našej farnosti. Do obrazu budeme lepiť kríže.
Biblia pre deti: Na stránku farnosti bola pridaná nová súťažná úloha. Nájdete tam aj spôsob, ako odpovedať.
Zbierka: na budúcu nedeľu je zbierka na misie.
Tlač: na predaj v sakristii sú kalendáre od verbistov na budúci rok – nástenný a knižný po 2 €.
OCM: dnes Vás OCM pozýva o 18.00 h. do farského kostola v Trstenej na spoločnú modlitbu chvál za
Oravu.
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.
OFS: Charizmatický britský vokalista a dirigent gospelovej hudby s vyše 30-ročnou hudobnou skúsenosťou,
Colin Williams, ktorý vedie workshopy v Británii, Nemecku i Španielsku, bude viesť 4. ročník Gospel
workshopu od 18. do 20.novembra 2016 i u nás v Trstenej. Možnosť prihlásiť sa je do 6. novembra na stránke
www.ozviac.sk
Sv. omša v kaplnke Školských sestier sv. Františka: pondelok 17.10.2016 o 17.30 hod. spojená s vešperami.
OFM: muži – záujemcovia o rozlišovanie životného povolania sa stretnú od 28. do 30. októbra vo
františkánskom kláštore v Trstenej. Kontakt je na plagáte a oznamoch (br. Filip 0910 640 842;
filantropofm@gmail.com).

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
29. nedeľa v Cezročnom období 16. 10. 2016
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
Utorok
Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
Streda

Z

17.30

+ Ján a Antónia Gibas

Štvrtok

Ú

17.30

+ z rodiny

Piatok

Z

17.30

+ Žofia a Pavol

Ú
Z

9.00
10.30

Sobota
Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
30. nedeľa v Cezročnom období – Misijná nedeľa

www.farnosttrstena.sk

