Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
30. nedeľa v Cezročnom období 29. 10. 2017
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Všetkých svätých, slávnosť, prikázaný sviatok
Štvrtok
Spomienka na všetkých verných zosnulých
Piatok
Prvý piatok
Sobota
Sv. Karola Boromejského, kňaza, spomienka
Nedeľa
31. nedeľa v Cezročnom období
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Za Z a BP pre Jozefa
+ z rod. Chrenek a Hlina
+ Jozef
Za závislých

+ rodiny
Nový cintorín
+ Vincent Šurina
+ Mária, František a Jozef
+ Karol
+ Viktória (1. výr.)
+ Karol a rodičia z oboch strán

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Hrady – 2. skupina. V pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod.
Lektori: Stretnutie lektorov bude v pondelok hneď po večernej sv. omši dole na fare. Prosím všetkých o
účasť.
Sv. spoveď: denne okrem stredy o 5.30 hod., v pondelok a piatok o 15.00 hod.
Fatimská pobožnosť: v sobotu o 17.30 hod.
Úplné odpustky: 1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi
kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať
úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv.
spoveď (krátko predtým), sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca a treba vylúčiť pripútanosť aj
k všednému hriechu. 2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých,
môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra za
splnenia ostatných podmienok.
Tlač: vyšlo nové číslo časopisu Mladý misionár, môžete si ho vziať za dobrovoľný príspevok zo stredu
kostola.
Ruženec pre deti: Panna Mária vyzývala deti, aby sa veľa modlili ruženec. Hovorila im, že touto
modlitbou môžu veľmi veľa vyprosiť. Posledné 3 dni októbra budeme modlitbu sv. ruženca obetovať za
duše v očistci. Môžeme im tak pomôcť dostať sa do neba. Za účasť na modlitbe sv. ruženca budeme na
nástenku lepiť kríž.
Zbierka: Milí bratia a sestry, v mene Pápežských misijných diel chcem vyjadriť úprimné Pán Boh zaplať
a vynahraď všetkým darcom za váš veľkorysý príspevok na misie z Misijnej nedele vo výške 1540,90 €.
Vaše modlitby a finančné dary pomôžu misionárom po celom svete pokračovať v ich poslaní ohlasovať
evanjelium a poslúžia tým najchudobnejším k zmierneniu ich núdze. Pokračujme v modlitbách za misijné
dielo Cirkvi, za všetkých misionárov, kňazov, rehoľné sestry aj laikov, ktorí ohlasujú Božie slovo, aby
www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
prinášali silné svedectvo o Kristovej láske a ohlasovali ju v sile Ducha všetkým národom. Viktor
Jakubov, národný riaditeľ PMD
Sviečka za nenarodené deti: naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú
organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou
myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov
detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku
môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou
s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našich
kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane za 1 € a podporiť tak
projekty zamerané na ochranu života a jeho dôstojnosti od počatia a podporu rodiny. Viac informácií o
kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk.
OCM: Pozývame všetkých milovníkov spevu a hudby na Gospel workshop do Trstenej, ktorý sa
uskutoční v dňoch 10. – 12. novembra 2017 pod vedením dirigenta, odborníka a skúseného lektora
Colina Wiliamsa z Veľkej Británie. Účastníci Gospel workshopu pod vedením lektora Colina a za
sprevádzania hudobníkov sa počas víkendu naučia 8 gospelových piesní. Ponúkame jedinečnú príležitosť
stať sa súčasťou originálneho speváckeho zboru. Prihlasovanie do 3. novembra 2017 na webovej stránke
www.ozviac.sk.
Sv. Martin: jubilejné sv. omše bývajúce v stredu o 12.00 hod už viac nebudú, keďže nám končí rok sv.
Martina. Slávnostné ukončenie roku a zároveň farský odpust bude v sobotu 11. novembra o 10.30 hod.
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Utorok
Streda
Všetkých svätých, slávnosť, prikázaný sviatok
Štvrtok
Spomienka na všetkých verných zosnulých
Piatok
Prvý piatok
Sobota
Sv. Karola Boromejského, kňaza, spomienka
Nedeľa
31. nedeľa v Cezročnom období
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Zbierka: Milí bratia a sestry, v mene Pápežských misijných diel chcem vyjadriť úprimné Pán Boh zaplať
a vynahraď všetkým darcom za váš veľkorysý príspevok na misie z Misijnej nedele vo výške 205 € (Ú)
„356 € (Z)“. Vaše modlitby a finančné dary pomôžu misionárom po celom svete pokračovať v ich poslaní
ohlasovať evanjelium a poslúžia tým najchudobnejším k zmierneniu ich núdze. Pokračujme v modlitbách
za misijné dielo Cirkvi, za všetkých misionárov, kňazov, rehoľné sestry aj laikov, ktorí ohlasujú Božie
slovo, aby prinášali silné svedectvo o Kristovej láske a ohlasovali ju v sile Ducha všetkým národom.
Viktor Jakubov, národný riaditeľ PMD
ÚSTIE:
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod. vo farskom kostole.
Sv. spoveď: v pondelok o 17.00 hod.
ZÁBIEDOVO:
Sv. spoveď: v utorok o 15.00 hod.
www.farnosttrstena.sk

