Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
23. nedeľa v Cezročnom období 08.09.2019
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Sv. Petra Clavera, kňaza, ľubovoľná spomienka.
Utorok
Streda
Výročie návšt. sv. Jána Pavla II. Na Slovensku 2003
Štvrtok
Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľub. Spomienka
Piatok
Sv. Jána Zlatuústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.
Sobota
Povýšenie sv. Kríža, sviatok

Nedeľa
24. nedeľa v Cezročnom období „cez rok“
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+ z rodiny Kubiznovej
+ Maroš
+ Karolína a Ján
+ Mária Zábeľová
Za Božiu pomoc Pavlovi s rodinou
+ Helena Schultzová
Za Božiu pomoc Petrovi s rodinou
+ Alojz a Mária
+ Karol a Ján
+ Emília a Vladimír
+ Ignác, Rozália a deti
D. Šroba - Drdajová
Németh - Suľová
Šrámek - Lukáčová
+ Mária a Jozef

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Podľa nového rozpisu: Jána Kolára, Janka Kráľa, Pod Vápenicou
Pán Boh zaplať! - Za upratovanie a trpezlivosť.
Deň migrantov a utečencov:
V nedeľu 08.09.2019 je 105. svetový deň migrantov a utečencov. Stanovil ho Pius X. v roku 1914.
Jesenné kántrové dni:
Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.
Púť rodín do Krivej:
Púť rodín do Krivej ku blahoslavenej sestre sa uskutoční v nedeľu 08.09.2019 so začiatkom o 14.00 – svätou
omšou s ďalším duchovným programom pre rodičov, divadielko pre deti s duchovným námetom a Korunka.
Rozlúčka s letom pre rodičov a deti katolíckej školy:
POZVANIE rodičov, ktorí môžu prísť (na omšu, aj šport) so svojimi deťmi na "ROZLÚČKU s letom" ktorú
budú mať žiaci cirkevnej školy dňa 13. 9. v piatok na IHRISKU pod Kľozovom.
Začiatok bude o 9:00 so svätou omšou a pre žiakov bude možnosť spovede. V programe nebudú chýbať
prednášky a športové súťaže. Žiaci budú informovaní ešte v škole.
Koncert učiteľského speváckeho zboru Ozvena:
Bude v našom farskom kostole v Trstenej 13.09.2019 o 19.00 s kvalitným repertoárom. Vstupné dobrovoľné.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Sv. Petra Clavera, kňaza, ľubovoľná spomienka.
Utorok
Streda
Výročie návšt. sv. Jána Pavla II. Na Slovensku 2003
Štvrtok
Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľub. Spomienka
Piatok
Sv. Jána Zlatuústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.
Sobota
Povýšenie sv. Kríža, sviatok
Nedeľa
24. nedeľa v Cezročnom období „cez rok“
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+ Anton a nebohí rod. Mikluškovej

Z
Ú

08.00
9.00

Oznamy plus farnosť Trstená 08.09.2019
Pastiersky list ku Národnému pochodu za život nás pohýna ku postoju pre celý život – vďačnosti za život
človeka a každý život. Podľa vzoru svätej Matky Terezy. Hovorí aj o nezáujme dospelých detí o svojich
rodičov, spojenie mieru vo svete so zabíjaním detí.
V sobotu 14.09.2019 na sviatok Povýšenia svätého Kríža bude biskupom Mons. Štefanom Sečkom uvedený
do služby akolytu nie z poverenia, ale služby – pán Štefan Bača. Prosím o modlitby za neho a našu úctu
k Eucharistii a dar svätého prijímania.
Farnosť Trstená prijala záštitu nad ponukou dopravy na púť do Šaštína od miestneho dopravcu podľa
programu na výveskách a internetovej stránke farnosti. Odchod autobusu je 15.09.2019 o 04.45 spoza
farského kostola. Zapísať sa môžete v sákristiách kostolov farnosti.
V nedeľu 08.09.2019 bude pri svätej omši o 11.30 uvedený do služby mimoriadneho rozdávateľa Eucharistie
z poverenia biskupa náš farník Patrik Ťapaj. Prosím o modlitby za neho a jeho službu. Za ochotu pri
vysluhovaní služby rozdávateľa Eucharistie a duchovný život.
Dňom 18.09.2019 sa začína mesačná kampaň za modlitby ruženca detí za misie a chudobných – Milión detí
sa modlí ruženec. Modlime sa s deťmi v rodinách. Aspoň jeden – dva desiatky v októbri, alebo celý ruženec.
Spoločne sa modlime každý deň.
Projekt krížovej cesty v Trstenej v sobotu 14.09.2019 vo farskom kostole po večernej svätej omši predstaví
autor zastavení Don Camillo a architekt Ing. arch. Miloslav Šimánek v prítomnosti pani primátorky, farskej
rady a najmä pozvaných – Vás, našich veriacich.
Podielová kniha a kalendár Spolku sv. Vojtecha pre členov: Nájdete ich v klube dôchodcov každý deň od
07.00 do 12.00 hodiny. K tomu možno zaplatiť členský príspevok členov vo výške 8.-€.
Juraj Spuchľák, farár

www.farnosttrstena.sk

