Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
1. adventná nedeľa 27. 11. 2016
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Štvrtok
Piatok
Prvý piatok
Sobota
Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
Nedeľa
2. adventná nedeľa

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

+ František a Anna
+ Mária, Anton, Margita
+ Štefan a Mária
Za závislých
+ Vladislav
+ Ondrej a rodičia
Poďakovanie za 80 r. ž. Mikuláša
Poďakovanie za životné jubileum
+ Andrea
Za Z a BP detí a ich rodín
Za Z a BP pre rodinu
+ Barbora

Kostolík: sv. omše cez týždeň o 17.00 hod., v nedeľu o 9.00 a 18.15 hod.
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: ul. Oravická a SNP. V pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod. Na budúcu nedeľu prosím o stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
Adventné vence: Žiaci a učitelia ZŠ s MŠ R. Dilonga spolu s rodičmi pripravili aj tento rok pre Vás
ADVENTNÉ VENCE, ktoré sa predávajú po sv. omši. Získané eurá z predaja v cene 7 € za adventný
veniec sa cez Rodičovský výbor použijú na rozvoj vzdelávania žiakov.
Zbierka: dnes je zbierka na charitu.
Divadlo: farnosť Brezovica pozýva dnes 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.
Roráty: Každý utorok počas adventu vo farskom kostole o 6,00 budú rorátne sv. omše pri svetlách
sviečok s cieľom pripraviť sa na príchod Svetla - Ježiša Krista.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.
Sv. spoveď: denne ráno od 5.30 hod., vo štvrtok a piatok od 15.00 hod.
Fatimská pobožnosť: v sobotu o 17.30 hod.
Tlač: na predaj v sakristii sú kalendáre od verbistov na budúci rok – nástenný a knižný po 2 €
Biblia pre deti: Na stránku farnosti bola pridaná nová súťažná úloha. Nájdete tam aj spôsob, ako
odpovedať.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
1. adventná nedeľa 27. 11. 2016
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Z

17.30

+ Štefan a Jurko

Prvý piatok

Ú
Z

16.30
17.30

+ z rod. Kupčulák
+ Martin Galčák

Sobota
Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
Nedeľa
2. adventná nedeľa

Ú
Z

9.00
10.30

Utorok
Streda
Sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Štvrtok
Piatok

ÚSTIE:
Pobožnosť: dnes vo farskom kostole o 14.00 hod. Na budúcu nedeľu prosím o stretnutie rodičov
prvoprijímajúcich detí.
Sv. spoveď: v piatok o 15.45 hod.
ZÁBIEDOVO:
Sv. spoveď: v utorok o 15.00 hod.
Chorí: v piatok od 8.00 hod.
Zbierka: na budúcu nedeľu je zbierka na kostol.

www.farnosttrstena.sk

