Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
31. nedeľa v Cezročnom období 30. 10. 2016
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok

Utorok
Všetkých svätých, slávnosť, prikázaný sviatok
Streda
Spomienka na všetkých verných zosnulých

Štvrtok
Piatok
Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
Sobota
Sv. Imricha, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
32. nedeľa v Cezročnom období
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+ Martin a Klementína
Za Z a BP pre Juraja
a spoluprac. z Panasonicu

+ Vincent Šurina
Nový cintorín
Za Z a BP Jozefa a Anny
+ Peter Schifferdecker
Za Z a BP pre Františka
+ Karol
Poďakovanie za 40 r. života
Kohout - Maslíková
+ Vincent Šurina

Kostolík: sv. omše cez týždeň o 17.00 hod., v utorok a nedeľu o 9.00 a 18.15 hod.
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: sídl. Západ.
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod. sv. ruženec.
Zbierka: zbierka na misie činila 2106,50 €. Pán Boh zaplať. Vincentská rodina organizuje 10. ročník
zbierky Boj proti hladu. Kúpou medovníkového srdiečka prispejete na pomoc chudobným krajinám:
Haiti, Honduras, Ukrajina, Rusko, Albánsko i Slovensko. Za dobrodincov kňazi Misijnej spoločnosti
slúžia každý mesiac sv. omšu. Zbierka v našom kostole prebehne dnes po svätých omšiach. Pán Boh
zaplať.
Deti: 31. október - modlíme sa za duše našich zomrelých. Každý človek raz zomrie. No duša každého
človeka nejde hneď do neba, niektoré musia na čas zostať v očistci, aby sa ešte očistili od trestov za svoje
hriechy. Pán Boh nám dal milosť pomáhať týmto dušiam svojimi modlitbami a tak im pomôcť čím skôr
sa dostať do neba. Preto posledný deň októbra budeme ružencovú pobožnosti obetovať za duše našich
zomrelých. Do obrazu nalepíme sviečku ako symbol Ježiša Krista, s ktorým túžime spoločne žiť na veky
v nebi.
Biblia pre deti: Na stránku farnosti bola pridaná nová súťažná úloha. Nájdete tam aj spôsob, ako
odpovedať.
Lektori: Stretnutie lektorov bude v pondelok hneď po večernej sv. omši dole na fare. Prosím všetkých o
účasť.
Sv. spoveď: denne o 5.30 hod. okrem utorka, v pondelok a piatok od 15.00 hod.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
Sviečka: Fórum života organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Cieľom je pripomenúť si osud
nenarodených detí, ktoré zomreli pri potrate. Spomienku je možné vyjadriť symbolicky večer 2.
novembra zapálením sviečky a modlitbou. Túto kampaň je možné podporiť kúpou originálnej sviečky
v kaplnke Panny Márie 1. novembra.
Odpustky: 1. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo
kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a Vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky,
ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri
podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitbu
na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť
akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia
predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné
odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba
splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.
Adorácia: Vo štvrtok, 3.11.2016, vás po sv. omši o 18.15 vo farskom kostole opäť pozývame na
spoločnú animovanú adoráciu za nové kňazské a rehoľné povolania.
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 €.
OCM: Tento rok sa bude opäť konať medzinárodný Gospel Workshop v Trstenej. Bude v termíne 18.20.11.2016. Lektorom bude anglický spevák Colin Williams, ktorý má medzinárodné skúsenosti s
vedením takýchto workshopov. Už teraz je možnosť prihlásiť sa ako člen veľkého zboru. Povzbudzujeme
spevákov zo zborov, spoločenstiev, ale aj tých, čo radi spievajú len-tak, zažiť takúto jedinečnú skúsenosť.
Viac informácii aj možnosť prihlásiť sa je na stránke www.ozviac.sk
Pre záujemcov, ktorí majú záujem zúčastniť sa Godzone tour v Poprade, 14. novembra 2016, ponúkame
možnosť spoločných autobusov, ktoré pôjdu z Oravy. Viac informácií a aj možnosť prihlásiť sa, je možné
na tour.godzone.sk. Prípadne otázky môžete písať na office@ozviac.sk.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
31. nedeľa v Cezročnom období 30. 10. 2016
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Utorok
Všetkých svätých, slávnosť, prikázaný sviatok
Streda
Spomienka na všetkých verných zosnulých
Štvrtok
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Piatok
Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
32. nedeľa v Cezročnom období
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Za Z a BP pre rod. Bereš

+ Štefan

ÚSTIE:
Zbierka: zbierka na misie činila 123,30 €. Pán Boh zaplať.
Pobožnosť: dnes vo farskom kostole o 14.00 hod. sv. ruženec.
Sv. spoveď: v stredu od 15.30 hod.

ZÁBIEDOVO:
Zbierka: dnes je zbierka na kostol.
Sv. spoveď: v pondelok od 15.00 hod.

www.farnosttrstena.sk

