Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa 20. 11. 2016
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Obetovanie Panny Márie, spomienka
Utorok
Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Streda
Štvrtok
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov,
mučeníkov, spomienka
Piatok
Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice,
ľubovoľná spomienka
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
1. adventná nedeľa

6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
12.00
18.15
6.00
18.15

+ Augustín, Štefánia a starí rodičia
+ Anton a Michal
Za rodinu
+ Jozef
+ otec a brat

6.00
18.15

Za Z a BP rodiny Márie
+ Alexander Kudlička

6.00
13.00
18.15
7.00
8.30
10.30

+ Stanislav
Dzurek – Krupová (obrad)
Za BP pre rodičov a brata

+ Vladislav a rodičia
+ Matej a Katarína
Za BP Anny Kudličkovej

Kostolík: sv. omše cez týždeň o 17.00 hod., v nedeľu o 9.00 a 18.15 hod.
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Hrady – 3. skupina. V pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.
Biblia pre deti: Na stránku farnosti bola pridaná nová súťažná úloha. Nájdete tam aj spôsob, ako
odpovedať
Duchovná obnova: pozývame mladých na duchovnú obnovu na budúci víkend na Slanici. Bližšie
informácie na nástenke.
Adventné vence: Žiaci a učitelia ZŠ s MŠ R. Dilonga spolu s rodičmi pripravujú aj tento rok pre Vás
ADVENTNÉ VENCE, ktoré sa požehnajú na budúci týždeň už na večernej omši v sobotu dňa 26.
novembra a budú sa predávať hneď v sobotu po večernej omši a na 1. adventnú nedeľu (27. novembra), t.
j. na budúcu nedeľu. Získané eurá z predaja v cene 7 € za adventný veniec sa cez Rodičovský výbor
použijú na rozvoj vzdelávania žiakov.
Zbierka: na 1. adventnú nedeľu sa v našich kostoloch koná zbierka na charitu. Výnos zbierky bude
použitý na dokončenie rekonštrukcie budovy, v ktorej sídli Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho
v Spišskej Novej Vsi. V tejto škole prebieha výučba a ďalšie služby pre zdravotne ťažko postihnuté deti a
ich rodiny. Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a všetci pracovníci Spišskej katolíckej charity
ďakujú všetkým vám, dobrodincom, za vaše modlitby, obety a aj príspevky. Pán Boh zaplať.
Divadlo: farnosť Brezovica pozýva 27. 11. o 18.00 hod. do Domu kultúry v Trstenej na divadelné
predstavenie o Božom služobníkovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi, ktoré zahrajú divadelníci zo
Zákamenného. Vstupné je dobrovoľné.
Tlač: na predaj v sakristii sú kalendáre od verbistov na budúci rok – nástenný a knižný po 2 €.
www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa 20. 11. 2016
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Obetovanie Panny Márie, spomienka
Utorok
Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Streda
Štvrtok
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov,
mučeníkov, spomienka
Piatok
Sobota
Výročie posviacky kostola v Ústí
Nedeľa
1. adventná nedeľa

Z

17.30

+ Vladimír a jeho rodičia

Z

17.30

+ Martin a Emília

Ú

9.00

+ z rod. Janoviak

Ú
Z

9.00
10.30

www.farnosttrstena.sk

