Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
26. nedeľa v Cezročnom období 25. 9. 2016
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
Streda
Štvrtok
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
Piatok
Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sobota
Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Nedeľa
27. 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

+ Jozef
Za BP pre Viktóriu
Za závislých
+ Vincent Šurina
+ Peter Schifferdecker
+ Mária Fedorová
Za Z Jaroslava s rod. a BP
Tomáša s rod.
Za uzdravenie Soničky
+ Anna
+ Milan
Sládek - Krupová
Za Lenku a Andreja

Kostolík: sv. omše cez týždeň o 17.00 hod., v nedeľu o 9.00 a 18.15 hod.
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Vyšný breh – 2. skupina, v pondelok o 15.00 hod.
dobrovoľníci.
CZŠ: v stredu ráno o 7.00 hod.
TOJ: dnes v rámci Trstenskej organovej jesene o 16.00 hod. Vladimír Kopec hrou na organ a Tibor
Ďuriak hrou na trúbku zavŕšia tohtoročný organový cyklus.
Výročie: v stredu je výročný deň smrti Božieho služobníka Jána Pavla I., pápeža (1978).
Fatimská pobožnosť: bude v sobotu o 17.30 hod.
Úplné odpustky: v októbri sa modlíme polhodinu pred večernou sv. omšou ruženec, v nedeľu o 14.00
hod., úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine,
v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. stačí štvrtina
celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožne rozjímanie o tajomstvách, 3. pri
verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
Tábor: CD s fotografiami z farského tábora v Hrabušiciach si môžete vyzdvihnúť v sakristii.
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.
Púť: Misijný sekretariát pallotínov v spolupráci s Pápežskými Misijnými dielami a Slovenským
Misijným Hnutím usporadúva dňa 01. 10. 2016 Celoslovenskú misijnú púť do diecéznej svätyne Božieho
milosrdenstva vo farnosti Smižany. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať arcibiskup Mons. Ján
Orosch, predseda Rady KBS pre misie. Na nástenke je informačný plagát s celodenným programom vo
svätyni.
Divadlo: Farské ochotnícke divadlo vás srdečne pozýva na predstavenie divadelnej hry Ferka Urbánka
Rozmajrín. Predstavenie bude v nedeľu 2.10. o 16:00 v Dome kultúry v Trstenej. Vstupné je dobrovoľné.
www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
26. nedeľa v Cezročnom období 25. 9. 2016
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Utorok
Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
Streda

Z

17.30

+ Štefan a Viktória

Štvrtok
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
Piatok
Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sobota
Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Nedeľa
27. nedeľa v Cezročnom období

Ú

17.30

+ Ján

Z

17.30

+ Vincent

Z

16.00

Brišák - Váleková

Ú
Z

9.00
10.30

ZÁBIEDOVO:
Zbierka: dnes je zbierka na kostol.

www.farnosttrstena.sk

