Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
23. nedeľa v cezročnom období 9. 9. 2018
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Štvrtok
Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok
Povýšenie Svätého Kríža, sviatok
Sobota
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska,
slávnosť

Nedeľa
24. nedeľa v cezročnom období

6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
8.00
14.00
15.00
16.00

+ Alfonz a Jozefa
+ Helena Schultzová
+ Ivan
+ Mária Zábeľová
+ Alojz Štipta a rodičia
+ Viktor
+ rod. Jagelka
+ Margita a Ferdinand
+ Anton a Michal
Za Z a BP rodiny
+ Apolónia Dlábiková
Cisárik - Šurinová
Pallo – Polláková
Halimovič - Štefanidesová

7.00
8.30
10.30

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: ul. Poddielová a Duk. hrdinov. V pondelok o 15.00 hod.
dobrovoľníci.
Pobožnosť: na budúcu nedeľu bude o 14.00 hod. požehnanie kríža na cintoríne Hýbeľ.
CZŠ: v stredu o 7.00 hod.
TOJ: od budúcej nedele bude Trstenská organová jeseň tri nedele vždy o 16.00 hod., začnú Roman a Maria
Perucki z Poľska. Všetkých vás srdečne pozývame do farského kostola.
Ohne: V dňoch 21.9 - 23.9.2018 sa v Centre Božieho milosrdenstva, pri Svätyni Božieho milosrdenstva v
Smižanoch, uskutoční príprava na manželstvo (Ohne snúbencov), ktorú organizuje Hnutie kresťanských
rodín na Slovensku. Viac informácii na plagáte.
Farský tábor: CD s fotkami z farského tábora v Hrabušiciach si môžete vyzdvihnúť po každej sv. omši v
sakristii. CD sú označené menom dieťaťa. Vyúčtovanie tábora si môžu rodičia pozrieť na fare.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
List spišského diecézneho biskupa veriacim diecézy
Milí veriaci Spišskej diecézy, bratia a sestry!
Prijmite všetci môj srdečný pozdrav v Pánovi. Od začiatku mojej služby diecézneho biskupa pred
siedmimi rokmi som si viackrát položil otázku, ako prehĺbiť náboženský život veriacich našej diecézy. Za
toto obdobie sme zorganizovali viaceré podujatia – niektoré boli celocirkevného rázu, iné diecézneho –
a podnikli niektoré kroky s uvedeným cieľom. Mám na mysli najmä uplatňovanie ustanovení Druhej
diecéznej synody, Rok milosrdenstva, Jubilejný rok sv. Martina, nový spôsob vizitácií našich farností,
podpora pútnických miest, zakladanie farských charít, pastoračných rád vo farnostiach a mnohé iné.
V úvodnom, prvom bode synodálnych ustanovení sa píše, že Spišská diecéza chce „reagovať na výzvy
dnešnej doby, aby splnila poslanie, ktoré sa od nej očakáva“ (2DS1, 1). V tej istej téme sa veriacim odporúča:
„Nech veriaci využívajú ponuky prednášok venovaných ekleziologickým témam /=témam o Cirkvi/, aby sa
tak prehĺbilo chápanie communia /=spoločenstva/“ (2DS1, 47, §11).
V snahe prehĺbiť duchovný život Vás, mojich veriacich, ako aj pocit spoločenstva a našej vzájomnej
spolupatričnosti som sa rozhodol, že počas nasledujúcich štyroch rokov zorganizujeme Diecéznu školu viery.
Pôjde o praktické prednášky a diskusie z oblasti: náuky o sviatostiach, o prikázaniach, o pravdách viery
a o Svätom písme. Prednášky budú určené pre dospelých veriacich, ktorí už prijali sviatosť birmovania.
Prednášky budú zamerané na vieroučné témy, ale aj na praktické otázky, ktoré sa v súčasnom duchovnom
živote objavujú. Pomerne veľký priestor bude vyhradený na diskusie.
Od septembra 2018 začneme s prednáškami o sviatostiach, celkove to bude sedem stretnutí za rok,
vždy v tretí štvrtok v mesiaci (okrem decembra, apríla, júna – augusta). Každé stretnutie sa začne svätou
omšou, ktorú bude celebrovať prednášateľ a po sv. omši bude nasledovať prednáška v dĺžke 40 minút
a ďalších 20 minút bude určených na diskusiu. Pripravená bude aj prezentácia každej témy. Tí, ktorí
absolvujete aspoň päť zo siedmich stretnutí, dostanete na konci každého roka certifikát.
Milí bratia a sestry, srdečne Vás pozývam na tieto formačné stretnutia. Budú sa konať na týchto
miestach: Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš, Ružomberok,
Dolný Kubín, Trstená, Námestovo. Vaši kňazi vám oznámia, o ktorej hodine sa začne sv. omša a v jej rámci
sa dozviete aj miesto prednášky.
Pre prvý rok diecéznej školy viery som vybral nasledovné termíny: 20.IX. 2018; 18.X. 2018; 15.XI.
2018; 17.I. 2019; 21.II. 2019; 21.III. 2019; 16.V. 2019.
Verím, že diecézna škola viery, ktorú s Božou pomocou chceme začať, nám všetkým prinesie
očakávané duchovné ovocie. Chcem vás všetkých uistiť o mojich modlitbách na tento úmysel a zo srdca vám
žehnám.
+ Mons. Štefan Sečka
spišský diecézny biskup
(Prosím prečítať veriacim v nedele 9. a 16. septembra 2018 v rámci oznamov po všetkých sv. omšiach).

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
23. nedeľa v cezročnom období 9. 9. 2018
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Utorok
Streda
Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná
spomienka
Štvrtok
Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi,
spomienka
Piatok
Povýšenie Svätého Kríža, sviatok
Sobota
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska,
slávnosť
Nedeľa
24. nedeľa v cezročnom období

Z 17.30 + Terézia a Jozef

Z 17.30 + Matej a Anna a synovia
Ú

9.00

+ Ferdinand Salmen

Ú 9.00
Z 10.30

CZŠ: v stredu o 7.00 hod.
TOJ: od budúcej nedele bude Trstenská organová jeseň tri nedele vždy o 16.00 hod., začnú Roman a Maria
Perucki z Poľska. Všetkých vás srdečne pozývame do farského kostola.
Ohne: V dňoch 21.9 - 23.9.2018 sa v Centre Božieho milosrdenstva, pri Svätyni Božieho milosrdenstva v
Smižanoch, uskutoční príprava na manželstvo (Ohne snúbencov), ktorú organizuje Hnutie kresťanských
rodín na Slovensku. Viac informácii na plagáte.
ÚSTIE:
Pobožnosť: na budúcu nedeľu bude o 14.00 hod. požehnanie kríža na cintoríne Hýbeľ.

www.farnosttrstena.sk

