Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
29. nedeľa v Cezročnom období 22. 10. 2017
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok

Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
Nedeľa
30. nedeľa v Cezročnom období

6.00
18.15
6.00
18.15
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

+ Karolína, Ján a Anna
Za misionárov Nemésia, Pabla
a Rokiho
Za Z a BP Ľudmily (70 r.)
Za rodinu
+ Peter Kuva
Za Z a BP rodiny
+ z rod. Ondroš
+ Mikuláš
+ z rod. Horňák
Za pomoc v chorobe
+ Alojz a Bohumila Pafčuga
Matušiska – Gloviaková
Za Z a BP Františka a Antónie

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Hrady – 1. skupina. V pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
Zbierka: dnes je zbierka na misie.
Tlač: vyšlo jesenné číslo časopisu Svetové misie (téma Misie medzi Slovákmi v Rumunsku). Časopis je
nepredajný. Vo vnútri je poštová poukážka, ktorou môžete osobne podporiť misie. Vopred vám
vyslovujeme Pán Boh zaplať za misionárov a ľudí v misijných krajinách. Vyšlo aj nové číslo časopisu
Mladý misionár, môžete si ho vziať za dobrovoľný príspevok zo stredu kostola.
Pobožnosť: dnes prídu do farnosti sestry vincentky z Nitry a pozývajú všetkých, ktorí majú záujem
o Združenie Zázračnej medaily a jeho apoštolát podomovú návštevu Panny Márie a chcú sa niečo viac
dozvedieť, na prezentáciu a svedectvá. Stretnutie bude o 14.30 hod. vo farskom kostole.
Ruženec pre deti: keď sa v októbri zjavila Panna Mária trom deťom vo Fatime, na záver zjavenia sa na
oblohe ukázala Svätá rodina. Lucia to vnímala ako výzvu modliť sa za svätosť rodín. Preto tento týždeň
budeme modlitbu sv. ruženca obetovať za naše rodiny. Za účasť na modlitbe sv. ruženca budeme na
nástenku lepiť domček.
CZŠ: v stredu o 7.00 hod.
Zmena času: v noci z 28. na 29. októbra sa mení čas. O 03.00 hod. letného času posúvame hodiny na
02.00 hod. stredoeurópskeho času.
OCM: V utorok 24.10.2017 o 17.45 v Sinaj City Hub sa uskutoční Biblický večer, ktorým začíname
tohtoročný cyklus poznávania Božieho slova. Aj tohto roku ho bude viesť sr. Fides, riaditeľka
Katolíckeho biblického diela. Pozývame všetkých, ktorí chcú lepšie poznať Bibliu a túžia odkrývať
poklad biblických textov.
Vo štvrtok 26.10.2017 pozývame na Inšpiratívny večer s názvom „Proti prúdu”. Hosťami večera
bude bývalý kukláč, ktorý sa stal kňazom, väzenský bachar, ktorý prináša väzňom nádej viery, a bývalý
vojak vo vojne v Afganistane. Hovoriť budeme o tom, že sa vždy dá "začať odznova” i o tom, aké to
www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
reálne je. Program začína o 19.00 v Sinaj City Hub a prihlásiť sa je potrebné do 24.10. na
www.ozviac.sk.
V dňoch 3. – 8. novembra 2017 bude v Oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou prebiehať
Seminár Otcovho srdca pod vedením Roberta a Vicki de Hoxar z Anglicka. Seminár je zameraný na
zakúsenie Božej otcovskej lásky a je vhodný skutočne pre každého. Registračný poplatok za seminár je
70 € za účastníka (bez ubytovania) alebo 120 € (s ubytovaním). Záväzné prihlasovanie záujemcov je
najneskôr do 27. 10. 2017 na www.ozviac.sk. Prihlasovací formulár je na www.ozviac.sk
Dňa 13.11.2017 sa v Poprade uskutoční ďalší ročník Godzone Tour s názvom Odhodlaní zmeniť
svet. Program je zameraný na upevnenie vzťahu s Bohom. Boh sa rozhodol vstúpiť do našich životov
a navždy ich zmeniť. Prijmi pozvanie žiť ako kráľovské Božie dieťa, ktoré je odhodlané zmieniť tento
svet! Ak chceš cestovať z Oravy do Popradu autobusom s nami, vyplň do 9.11.2017 formulár na stránke
www.ozviac.sk . Poplatok za autobus je 7 eur a platí sa v autobuse.
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Z

17.30 Poďakovanie za 70 r. života
Ľudmily

Štvrtok

Ú

17.30 Za Z a BP pre Pavlínu

Piatok

Z

17.30 + Andrej

Ú
Z

9.00
10.30

Utorok
Streda

Sobota
Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
Nedeľa
30. nedeľa v Cezročnom období

www.farnosttrstena.sk

