Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
25. nedeľa v Cezročnom období 18. 9. 2016
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga
Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Streda
Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Štvrtok
Piatok
Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
26. nedeľa v Cezročnom období

6.00
18.15
6.00
18.15

+ rodičia a súrodenci
+ Ondrej a Erika
+ Rudolf, Mária a + z rodiny
Za Z a BP rod. Vrlákovej

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

+ MUDr. Helena Kesslerová (10. výr.)
+ Michal a Anna
+ Jarolín
+ Jozef
+ Matilda a Anna
+ Urban a Mária
Za Z, BP a poďak. za 60 r. ž. Margity
Hladek - Lepišová
+ Ján

Kostolík: sv. omše cez týždeň o 17.00 hod., v sobotu o 15.00 hod. sobášna a v nedeľu o 9.00 a 18.15 hod.
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Vyšný breh – 1. skupina, v pondelok o 15.00 hod. dobrovoľ.
Divadlo: dnes 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 v kostolíku. Tešíme sa na Vašu účasť! Vstup je dobrovoľný!
TOJ: dnes v rámci Trstenskej organovej jesene o 16.00 hod. vystúpia Martin Bako a Kamil Mikulčík
s improvizáciou na texty Via crucis Paula Claudela. O týždeň 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.
Rekolekcie: v pondelok budú kňazské rekolekcie s biskupom. Pozývame na sv. omšu o 9.00 hod. v Ústí.
Jesenné kántrové dni: sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah je
poďakovanie za úrodu.
Tlač: na predaj v sakristii sú kalendáre od verbistov na budúci rok – nástenný a knižný po 2 €.
Petícia: Asociácia OTCA MAMU DETOM nás pozýva pridať svoj hlas k európskej iniciatíve občanov
na ochranu manželstva a rodiny. Bližšie informácie sa dozviete na stránke www.otcamamudetom.sk.
Vzadu sú umiestnené veľmi pekné záložky, ktoré slúžia na obdarovanie v rodine a zároveň aj hárky pre
Váš podpis pod iniciatívu Mama otec a deti, ktorá sa snaží o to, aby EÚ zakladala svoje predpisy na tom
čo je spoločné na manželstve muža a ženy. Pri vypĺňaní hárkov je nutné uvádzať celé mená, rodné
priezviská, aj u mužov (pre platnosť podpisu od nás EÚ vyžaduje aj tieto údaje) a nepoužívať opakovacie
znamienka... Pri hárkoch sú umiestnené aj pokyny na vypĺňanie. Zároveň nás prosia o dobrovoľníkov,
ktorí by pomohli so zberom podpisov pred bohoslužbami a po nich aj nasledujúcu nedeľu a 24. septembra
2016 na verejnosti. Organizátori ďakujú všetkým ľuďom dobrej vôle za ich angažovanosť.
Modlitby za kňazov: od 15. septembra beží 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Je možné si
vybrať 1,alebo aj viac dní - podľa ľubovôle. Obetovať sa môžeme aj za nové kň. povolania.
(www.mzk.sk)
Deň modlitby za pokoj: v utorok 20. sept. bude Svätý otec František predsedať medzináboženskému
stretnutiu v Assisi, a preto prosí, aby sme tento deň slávili ako Deň modlitby za pokoj.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená

Drahí bratia a sestry trstenskej farnosti, rozhodli sme sa v rámci našej farnosti, že budeme každú nedeľu
vydávať infolist, ktorý sa bude nazývať Život farnosti Trstená. Keďže spoločne tvoríme farskú rodinu, tak
chceme byť aj takýmto spôsobom počas celého týždňa navzájom prepojení. Infolist bude vždy obsahovať
zamyslenie na nasledujúci týždeň, ktoré bude napísané niektorým z duchovných otcov. Ďalej tam budú
udalosti, ktoré sa už stali, ale aj oznamy a udalosti, ktoré nás ešte len čakajú. Infolisty budú pripravené v
košíkoch pri každom vchode kostola. Keďže s tlačou sú spojené aj určité náklady, tak môžete vhodením
dobrovoľného príspevku do tých košíkov túto aktivitu podporiť. Pán Boh zaplať.

Filiálky:
Liturgický prehľad:
Pondelok
Utorok
Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga
Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Streda
Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Štvrtok
Piatok
Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
26. nedeľa v Cezročnom období

Z

17.30

Ú

17.30

Z

17.30

Ú
Z

9.00
10.30

Za rod. Kameníkovú

+ Martin

ZÁBIEDOVO:
Zbierka: na budúcu nedeľu je zbierka na kostol.

www.farnosttrstena.sk

