Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
22. nedeľa v Cezročnom období 28. 8. 2016
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
Utorok

6.00 + Romanko
18.30 + Emília a Gustáv
6.00 + Anna
18.15 Za závislých
6.00 Za deti
Streda
12.00
18.15 + Jozef, Mária a kňaz Štefan
6.00 Za Z a BP pre Ondreja a Žofiu
Štvrtok
18.15 + Ignác, Veronika a kňaz Matej
6.00 + Alojz a rodina
Piatok
Prvý piatok
18.15 Za Z Štefana
6.00 + Rozália a rodina
Sobota
Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
15.00 Salajka - Sleziaková
18.15 + Margita
7.00
Nedeľa
23. nedeľa v Cezročnom období
8.30
10.30
Kostolík: sv. omše cez týždeň o 17.00 hod., v nedeľu o 9.00 a 18.15 hod.
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Hrady – 3. skupina, v pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
SDM: Komisia pre mládež v spišskej diecéze pozýva nielen mladých na stretnutie po Svetových dňoch
mládeže v Krakove do Ružomberka v pondelok 29. augusta 2016. O 10.30 bude sv. omša v kostole sv.
Rodiny v Rybárpoli, ktorú bude celebrovať spišský biskup Mons. Štefan Sečka. O 13.00 v aule sv. Jána
Pavla II. na Katolíckej univerzite bude program, kde odznejú svedectvá mladých zo Svetových dní a
navštívia nás hostia z Poľska. Pozývame všetkých, aj tých, ktorí nemohli byť v Krakove, aby sme šírili
posolstvo pápeža Františka zo Svetových dní.
ZUŠ: Základná umelecká škola Trstená, na ulici Odbojárov 953 oznamuje, že kto má záujem sa
prihlásiť v novom školskom roku 2016/2017 do základnej umeleckej školy na hudobný, výtvarný a
tanečný odbor, že prijímacie skúšky prebiehajú v pracovných dňoch od 30. augusta 2016 do 9. septembra
2016 v budove ZUŠ od 10:00hod. do 15:00 hod. Kto má záujem hrávať na bohoslužbách v kostole,
vyučujeme aj nástroj organ. Deti na dychových nástrojoch majú možnosť hrať v Detskom dychovom
orchestri za zvýhodnené školné+ zapožičiame im dychové nástroje. Do základnej umeleckej školy na
môžu prihlásiť žiaci od 6 do 25 rokov a do tanečného odboru už od 4 rokov. Tešíme sa na Vašu účasť.
Sv. spoveď: denne od 5.30 hod., v stredu a piatok od 15.00 hod.
Fatimská pobožnosť: v sobotu o 17.30 hod.
Púť rodín v Krivej: Svätí sa rodia a vyrastajú v rodinách. Aj tento odkaz čítame v živote bl. Zdenky.
OCM, Sestry sv. Kríža a FÚ Krivá Vás v nedeľu poobede, 11. septembra 2016, pozývajú na Púť rodín do
Krivej. V programe je sv. omša o 14,00, potom požehnanie áut, svedectvá, atrakcie pre deti, súťaž rodín
a korunka Božieho milosrdenstva. Príďte, nech je na Orave stále viac svätých rodín.
Tábor: CD s fotografiami z farského tábora v Hrabušiciach si môžete vyzdvihnúť v sakristii.
Rebrík: Aj v školskom roku 2016/2017 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie
kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku.
Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením
a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Je vhodný aj ako súčasť prípravy
detí na prvé sväté prijímanie. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom
internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.
Ubytovanie pre študentov v Bratislave: Študentský domov SVORADOV, Svoradova 13, Bratislava,
ktorý prešiel do cirkevnej správy ponúka ubytovanie pre študentov. Ide o obnovenie myšlienky
katolíckeho internátu s vytvorením prostredia viery pre študentov. V internáte je aj novoposvätená
kaplnka. Ešte stále je možné uchádzať sa o ubytovanie - od 1. septembra 2016 pre DENNÝCH
vysokoškolských študentov sú ešte voľné izby: 1 lôžkové (70-80€/mes.), 2 a 3 lôžkové (55-65€/mes.).
Kontaktný mail: svoradov@abuba.sk.
www.farnosttrstena.sk
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Liturgický prehľad:
Pondelok
Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
Utorok

Z

17.30

+ Štefánia

Ú
Z
Z

16.30
17.30
16.00

Za Z pre Máriu
+ František
Samek - Žaludeková

Ú
Z

9.00
10.30

Streda
Štvrtok
Piatok
Prvý piatok
Sobota
Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa
23. nedeľa v Cezročnom období
ÚSTIE:
Sv. spoveď: v piatok od 15.45 hod.
ZÁBIEDOVO:
Zbierka: dnes je zbierka na kostol.
Sv. spoveď: v utorok od 15.00 hod.
Chorí: v piatok od 8.00 hod.

www.farnosttrstena.sk

