Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
34. nedeľa v Cezročnom období 26. 11. 2017
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Piatok
Prvý piatok
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
1. adventná nedeľa

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

+ vdp. Jozef Kaučiarik
+ Martin a Anna
+ z rodiny
Za závislých
+ Ondrej
+ Karol
+ z rodiny
Za Z a BP pre Ondreja
+ rodičia
+ Lýdia Jurčová
+ František a Mária
Poďak. za dar manželstva
a požehn. do ďalších rokov

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Vyšný breh – 1. skupina. V pondelok o 15.00 hod.
dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod.
Ružencové bratstvo: prosím, aby ešte tí, ktorí majú záujem byť v ružencovom bratstve a nevypísali
prihlášku a nevhodili ju do pripravenej krabice, tak urobili ešte dnes. Zároveň prosím o stretnutie
horliteľov ruží vo farskom kostole v pondelok 27. 11. po večernej sv. omši. Všetkých tých, čo sa prihlásili
alebo prihlásia, pozývam na modlitbu sv. ruženca 3. 12. o 14.00 hod., kde vás budeme informovať ako
prebieha reforma a ako prebehnú voľby horliteľov ruží a horliteľa ružencového bratstva.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.
Sv. spoveď: denne o 5.30 hod., vo štvrtok a piatok o 15.00 hod.
Fatimská pobožnosť: v sobotu o 17.30 hod.
Zbierka: Na Prvú adventnú nedeľu sa v našich kostoloch bude konať zbierka na charitu. Spišská
katolícka charita ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí prispejú na charitnú zbierku. Výnos zo zbierky bude
použitý na rekonštrukciu Domu Charitas sv. Kataríny Laboure v Spišskej Novej Vsi. Tu sa budú
nachádzať priestory pre špecializované sociálne poradenstvo, denné stacionáre pre zdravotne
postihnutých a seniorov, priestory potravinovej pomoci, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a
ďalšie priestory potrebné pre službu núdznym.
Kniha: na predaj je kniha Františka Trstenského O Sv. písme, tajomstvách viery a cirkvi za 4 €
v sakristii.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
34. nedeľa v Cezročnom období 26. 11. 2017
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Utorok

Z

17.30 + Karol Válek

Ú
Z

16.30 Za Z a BP pre rod. Bažík
17.30 + Martin

Ú
Z

9.00
10.30

Streda
Štvrtok
Sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Piatok
Prvý piatok
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
1. adventná nedeľa
ÚSTIE:
Sv. spoveď: v piatok o 15.45 hod.
ZÁBIEDOVO:
Sv. spoveď: v utorok o 15.00 hod.

www.farnosttrstena.sk

