Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
30. nedeľa v Cezročnom období 23. 10. 2016
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z
Tours, sviatok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
31. nedeľa v Cezročnom období

6.00
18.15
6.00
18.15

+ Mária, Jozef, Cecília
Za rodinu
+ rodičia a súrodenci
Za závislých

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

Za BP manželstva
+ súrodenci z rod. Dlábik
+ František
+ svokrovci
Za Z detí a vnúčat
+ Martin (výr.)
+ Vladislav
Za rodinu

Za veriacich

Kostolík: sv. omše cez týždeň o 17.00 hod., v nedeľu o 9.00 a 18.15 hod.
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: ul. 1. mája a bytovky Stred, v pondelok o 15.00 hod.
dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes bude o 14.00 hod. misijná pobožnosť s p. Masseom, Ofm, ktorý pôsobil v Južnom
Sudáne, pri ktorej porozpráva o misiách tam.
Zbierka: dnes je zbierka na misie. Vyšlo jesenné číslo časopisu Svetové misie k tohtoročnej Misijnej
nedeli (téma Misie na Islande). Časopis je v strede kostola a 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.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.
Deti: 4. týždeň /24. – 30. október/– modlíme sa za opustených a stratených. Niekedy sa človek stratí, či
zostane opustený. Zrazu je sám, bez pomoci, bez lásky a je mu veľmi ťažko. Aj v našej farnosti máme
veľa opustených, ktorí už nikoho nemajú , ale i takých, ktorí vlastnou vinou zablúdili, stratili sa a zostali
sami. Preto štvrtý týždeň októbra budeme obetovať ružencové pobožnosti za opustených a stratených. Do
obrazu budeme lepiť stopy ako symbol našich krokov k tým, čo sú opustení, ale tiež ako symbol návratu
stratených.
Biblia pre deti: Na stránku farnosti bola pridaná nová súťažná úloha. Nájdete tam aj spôsob, ako
odpovedať.
Zmena: v noci z 29. na 30. októbra sa mení čas. O 3. hod. letného času posúvame hodiny na 2. hod.
stredoeurópskeho času.
Tlač: na predaj v sakristii sú kalendáre od verbistov na budúci rok – nástenný a knižný po 2 €.
Zbierka: Vincentská rodina organizuje 10. ročník zbierky Boj proti hladu. Kúpou medovníkového
srdiečka prispejete na pomoc chudobným krajinám: Haiti, Honduras, Ukrajina, Rusko, Albánsko
i Slovensko. Za dobrodincov kňazi Misijnej spoločnosti slúžia každý mesiac sv. omšu. Zbierka v našom
kostole prebehne po svätých omšiach budúcu nedeľu. Pán Boh zaplať.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
30. nedeľa v Cezročnom období 23. 10. 2016
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Utorok
Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z
Tours, sviatok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
31. nedeľa v Cezročnom období

Z

17.30

Za Z a BP pre rodinu

Ú

17.30

+ Ján a Irena

Z

17.30

Za Z a BP pre rod. Dzuríkovú

Ú
Z

9.00
10.30

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

www.farnosttrstena.sk

