Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
4. adventná nedeľa 18. 12. 2016
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Narodenie Pána, slávnosť

6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
7.00
24.00
7.00
8.30
10.30

+ Veronika
+ Anton a Michal
+ Agneša
Za BP Štefánie (80 r.)
+ Mária a Alojz
Za Veroniku
Za BP v rodine
+ Viktor a Mária
+ František
+ Viktor a Anna Poláčik
+ Vincent

Za veriacich

Kostolík: sv. omše cez týždeň o 17.00 hod., v nedeľu o 9.00 hod.
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Vyšný breh – 2. skupina. V pondelok o 15.00 hod.
dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes nebude.
Celodenná poklona: je dnes v kostolíku od 10.00 do 17.45 hod.
Vianočná sv. spoveď: je dnes od 13.30 do 16.00 hod. Buďte dochvíľni. V pondelok je spoveď v Liesku
od 10.00 do 16.00 hod., v utorok v Brezovici od 13.30 do 15.30 hod., vo štvrtok v Nižnej od 10.30 do
16.00 hod.
Advent pre deti: Krátko pred narodením Ježiša sa Panna Mária s Jozefom vybrali do Betlehema, aby
splnili príkaz cisára dať sa zapísať. Keď prišli do Betlehema, nenašlo sa nikde pre nich miesto. Nik nebol
ochotný upustiť zo svojho pohodlia, svojich zvykov, uskromniť sa, aby pomohol Márii a Jozefovi v
núdzi. Aj my sa denne stretáme s ľuďmi, ktorí sú v núdzi - niečo im chýba, potrebujú s niečím pomôcť,
niečo nevedia, niečo nedokážu spraviť sami... Preto bude pre nás 4. adventný týždeň časom darovania
seba - svojich síl, schopností, času, niekomu kto je v núdzi / spolužiakovi, ktorý nevie úlohu; rodičom,
ktorí majú veľa povinností.../. Komu sa to podarí, napíše, alebo nakreslí o tom a kedykoľvek počas týždňa
prinesie do kostola, dá do košíka pred obetným stolom a výmenou za to si môže zobrať posledný symbol
do svojho adventného kalendára - okienko s Ježiškom v jasliach. Adventný kalendár si potom môžete
poskladať ako svietnik a počas vianočných sviatkov vám bude pripomínať, ako ste si pripravovali srdce
pre Pána Ježiša. A keďže aj sv. omša je darom - daruje sa nám v nej Pán Ježiš, tak tí, ktorí prídu na sv.
omšu aj vo všedný deň, môžu do obrazu lepiť darček.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.
Jubilejná sv. omša: bývajúca v stredu o 12.00 hod. nebude až do 11. januára.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
4. adventná nedeľa 18. 12. 2016
Liturgický prehľad:
Pondelok
Z

17.30

Štvrtok

Ú

17.00

Piatok

Z

17.30

Sobota

Ú
Z
Ú
Z

22.00
24.00
9.00
10.30

Utorok

+ Mária a Jozef Bobrovský

Streda

Nedeľa
Narodenie Pána, slávnosť
ÚSTIE:
Pobožnosť: dnes vo farskom kostole nebude.
Vianočná sv. spoveď: vo štvrtok od 16.15 hod.
ZÁBIEDOVO:
Vianočná sv. spoveď: v utorok od 15.00 hod.
Zbierka: na budúcu nedeľu je zbierka na kostol.

www.farnosttrstena.sk

